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Goede morgenVAN DE HOOFDREDACTEUR

r* stoppelvelden getuigen dat het
raan al gedeeltelijk geoogst is.
r^e Oosterburen, die altijd een
r*d programma aan wijnfees-
P 1langs hun rivieroevers tenNte geven, melden terloops dat
fn augustus in het Rijnland ook
r'-SUrkenfestiviteiten aan de
r^Q zijn omdat de broeikas-
*arwte, die over ons heen kwam
jSameu met de vochtigheid van?* lucht deze vruchten flink heb-
*H doen groeien. Min ofmeer tus-
P1zoet en zuur zijn ook de com-

over het nieuwe optre-
J€n van Henri Kissinger, de vroe-de minister van Buitenlandse'aken van de VS onder Nixon,
ll« doorpresidentReagan is aon-
»e2ocht om aanbevelingen te doen
~®°r een vredesaanpak in het on-

midden van Latijns Ame-|"CQ. Bloemrijker ziet het er uit
°°r Aalsmeer en omgeving.

Waar een wereldhandelscentrum
~f°r sierteeltprodukten gevestigd
"Qat worden. De bloemenveiling-
Z^zet in die plaats is jaarlijks
LJ'Wn een miljard gulden.DeKLM*f hetop voorzichtige wijze weer
l'ten als na de winst van vorig

frJ" e econom*e een beetje aan-efc.. Minder florissant kijkt de
Lfderlandse vrijgezellenbond,

"f 3000 leden telt, tegen de maat-
\y^aPpelijke ontwikkelingen
~Q-n- De bo?.d vindt dat het be-aan van een individu in de

aatschappij een heel normaleaafc is Overheid, via belastin-
°eri, en Kerk, vanwege te weinig
andacht, dienen daar volgens

r* vrijgezellen dringend wat aanon7)°en' e i-nvasie van toeristenJ> de Hollandse eilanden doet het
kamperen enorm toene-en. £)e politie van Schiermonni-koog bee?it het niet meer bij. Nu de

°ningbouwverenigingen ook de
9e?.aa.nde vrije sector-huizen

[:'?9en neerzetten, komt er moge-
ik meer beweging in de plan-
ewrnafcerij en de uitvoering. De
°uWcarauaan gaat vandaag na,en rustdag weer verder. Drie

£TQen zijn er te beklimmen. Lim-
tpustaat "' de Pedalen met Pe-r Winnen. Goede Morgen, het

le' blijft een rad van avontuur.

LimburgsDagblad

TRIP-tip
P ens haalden kompels uit de

aarde steenkolen
boven. Die tijd is voor-

bed voorbij. In het Mijnmu-um in de Abdij van Rolduc
leeft hij echter"oort. Daar in de tempel der

jjeivers naar het zwarte goud,
°pt een permanente exposi-

Appeltje
Zuid-Afrika blijft
de belangrijkste
buitenlandse leve-
rancier van appels
aan de tien landen
van de Europese
Gemeenschap,
niettegenstaande
het feit dat in 1982
de appeloogst in

j Gemeenschap ongekend

t.\?ot was. Het ZuidafrikaanseI "voercontingent overtreft
""mschoots dat van Chili en

zo blijkt uit een
'eaedeling van de Europese
ommissie En dat, terwijl
ien_geen denkt nog een ap.

J^'tje met Zuid-Afrika te moe-lei> schillen...

Poetsploeg ruimde
Trajectakunst op..

MAASTRICHT - Het heeft
maar een haartje gescheeld
of de kunstmanifestatie Tra-
jecta in de Maastrichtse Euro-
hal had haar bestand van 700
kunstwerken met drie vermin-

derd gezien. Het betrof een
drietal op de vloer liggende
objecten van experimentele
aard die daags na het inrich-
ten van het evenement op
wonderlijke wijze verdwenen

bleken te zijn. De poetsploeg
van de Eurohal had deze
„vloerkunst" te goeder trouw
opgeruimd in de veronder-
stelling dat het hier om afval-
materiaal ging.

Na enig zoekwerk kwamen de
vermiste spullen tevoorschijn
en werden ze weer op hun ori-
ginele plaats gedeponeerd.

Zo kan de bezoeker de in een
driehoek neergelegde kera-
miekscherven, de houtplas-
tieken op een bedje van hout-
schilfers en de driehoekige
metalen plaat die wel degelijk
tot het kunstassortiment be-
horen als zodanig ook aan-
schouwen.

Meer klachten
Ook aan het aantal klachten dat de
bond krijgt valt te merken, dat de
consument zijn bestedingskracht
bedreigd voelt. Omdat de mensen
„bewuster" zijn in hun uitgaven
komen er nu tussen de 200 en 300
klachten per maand meer binnen
dan voorheen. Ook daaronder zijn
weer veel problemen met de over-
heidshefïïngen.

Onlangs heeft de bond over deze za-
ken gesproken met de staatssecreta-
rissen Van Zeil (economische za-
ken, waaronder consumentenbeleid
valt) en Van Amelsvoort (binnen-
landse zaken, toezicht op gemeen-
ten en provinciesX Met de bewinds-
man van binnenlandse zaken zal
men nog nader overleggen om te
zien hoe deze aan de bezwaren tege-
moet kan komen.

Invloed
De Consumentenbond hoopt al wat
invloed te hebben uitgeoefend op
de richtlijnen voor het tarievenbe-
leid in 1984 van de gemeenten die
binnenkort het ministerie verla-
ten. Misschien komen er meer mo-
gelijkheden voor de aanslagplich-
tigen om verschuldigde bedragen
gespreid te betalen.

Gevaarlijke

vloeistof
op wegdek

SITTARD - De Sittardse poli-
tie heeft nog niet kunnen ont-
dekken hoe een hoeveelheid
kooldioxide in bevroren vorm
op het wegdek in de Sittardse
Eisenhowerstraat is terecht-
gekomen. De vloeistof werd
maandagavond ontdekt nabij
de vierde flat in het Limbrich-
terveld.
De brandweer die de vloeistof
voor nader onderzoek mee-nam, kreeg van deskundigenvan DSM té horen dat het ging
om kooldioxide.
De stof lijkt op Ijs en kan bij
langdurige aanraking brand-
wonden en zelfs bewuste-
loosheid veroorzaken. Kinde-
ren in het Limbrichterveld
hebben met de vloeistof ge-
speeld, zo is gebleken na een
aantal verontruste tele-
foontjes van ouders.
De brandweer heeft de stof
vernietigd. Aangenomen
wordt dat de kooldioxide is
verloren door een koelwagen
of iets dergelijks.

Vakbonden willen
klaarheid over ABP
HEERLEN - De vakbonden willen
volledig opening van zaken over
de onregelmatigheden bij hetAlge-
meen Burgerlijk Pensioenfonds
ABP (zie het Limburgs Dagblad
van gisteren) te Heerlen. Ze zullen
over de gangvan zaken morgen op-
heldering eisen wanneer de Raad
van Toezicht van het ABP op ver-
zoek van de bonden bijeen komt.
Voorzitter Jaap van de Scheur van
de FNV-ambtenarenbond AbvaKa-
bo zegt in een gisteren uitgegeven
verklaring, dat nu toch wel duide-
lijk is dat er „zachtjes gezegd" onre-
gelmatigheden zijn gepleegd bij het
ABP.
Van de Scheur constateert dat er erg
geheimzinnig wordt gedaan over
het rapport dat burgemeester Gruij-
ters van Lelystad over de gang van
zaken bij het ABP heeft uitge-
bracht. Daardoor neemt de achter-
docht hand over hand toe.

De vakbondsvoorzitter vindt het
een schandalige zaak dat rapporten
onder tafel worden gehouden, wan-
neer het ABP in opspraak komt. Het
overheidspersoneel, dat zn geld aan
het ABP heeft toevertrouwd, blijft
zo van elke informatie verstoken,
vindt hij.
Volgens Van de Scheur toont de
gang van zaken bij het ABP aan
dat controle van werknemerszijde
bij dit pensioenfonds hard nodig
is.

KONINGIN
BETROKKEN
BIJ ONGELUK

DEN HAAG - Koningin Beatrix
heeft gistermiddag in Italië, een
auto-ongeluk gehad. De koningin
bleef ongedeerd, evenals haar twee
zoons Johan Friso en Constantijn,
die bij haar in de auto zaten.
Het ongeluk vond plaats op enkele
kilometers afstand van het militaire
vliegveld van Pisa, waar de konin-
gin met een vliegtuig uit Nederland
was aangekomen. Koningin Beatrix
zat zelf achter het stuur.

TIJDJE
vrij

Limburg elders....(2)
Het symbool van het stadje is de paardebloem....Maar méér nog dan
dit zinnebeeld werd Limburg an der Lahn door de eeuwen heen
scherp gemarkeerd door de St.Georgs-Dom (foto). Een imposant en
historisch rijk bouwwerk dat als een baken in het Hessische land op-
rijst. Limburg an der Lahn, een attractief doelwit voor een weekeindje
wég, biedt de vreemdeling, de bezoeker tevens een boeiend exposé
van het stedelijk beeld in vroegere tijden. In de Altstadt namelijk kijkt
men zich de ogen uit. Op krom gebogen, schilderachtigewoninkjes in
smalle straatjes; op kleur- en sfeerrijke vakwerkhuisjes. Wie voor het
eerst in Limburg an der Lahn komt, voelt zich na de eerste aanblik van
al dat moois vlug op zn gemak.

ZIE RUBRIEK TIJDJE VRIJ OP PAGINA 12.

met Nino Tomadesso /

Consumentenbond: Bestedingskracht wordt bedreigd

Overheidstarieven
nekken consument

DEN HAAG - Het wordt steeds duidelijker dat de overheid
haar financiële problemen afwentelt op de consument. Lage-
re overheden worden vaak gedwongen door de bezuinigingen
van het rijk het zogenaamde profijtbeginsel toe te passen.
Maar de opeenhoping van maatregelen die meer geld kosten
neemt voor veel consumenten rampzalige gevolgen aan.
Gelukkig gaan steeds meer bestuurders inzien dat verhogin-
gen van regionale en lokale heffingen en tarieven een aanslag
plegen op de koopkracht van de mensen. Dit stelde directeur
Dick Westendorp van de Consumentenbond gisteren bij het
presenteren van het jaarverslag over 1982.

Vooral de lagere overheid met haar
aanslagen brengt veel consumenten
in problemen. De Consumenten-
bond constateert dat, gezien de in-
komensdalingen, de besteedbare
inkomens voor een steeds groter
deel in beslag worden genomen
door de „vaste onvermijdbare las-
ten", waarbij de nadruk op de zoge-
naamde woonlasten valt.

" Bijna 23.000 wandelaars
gingen gisterochtend in
alle vroegte monter - toen
nog wet - op pad voor de
67e editie van de
Nijmeegse Vierdaagse.
Nog nooit zijn er in de
eerbiedwaardige
geschiedenis van dit
wandelevenement zoveel
wandelaars uit zoveel
verschillende landen-32 -
van start gegaan. Er waren
gisteren maar weinig
uitvallers, hoewel
sommigen toch al
enigermate uitgeput langs
de kant van de weg rust
moesten zoeken. Voor
verslag zie pag 15.

Zevende
slachtoffer
ontploffing
'T HARDE - De 21-jarige
dienstplichtig militair N.
Schumacher uit Den Helder
is gisteravond bezweken aan
de verwondingen die hij
maandagmiddag opliep bij
de ontploffing van een mor-
tiermijn in het schietkamp in
't Harde. Het aantal doden is
hiermee gestegen tot zeven.
Eén militair verkeert nog in
levensgevaar.

In het leslokaal op het artillerie-
schietkamp heeft de explosieve op-
ruimingsdienst in een kistje nog een
scherpe mijn en een oefenexem-
plaar gevonden. De mortiermijn die
is geëxplodeerd zat in dezelfde kist.
Gisteravond was het voor de militai-
re onderzoekinstanties nog steeds
een raadsel hoe de scherpe mijnen
in het gebouw zijn gekomen.
In afwachting van de resultaten van
het onderzoek naar het gebeuren in
't Harde mogen geen mortiermijnen
gebruikt worden. Dinsdagmorgen
zijn door defensie de namen bekend
gemaakt van de militairen diebij de
explosie omkwamen. De slachtof-
fers zijn de beroepswachtmeester J.
de Bakker (22) uit Elburg en de
dienstplichtige militairen S. Adolf-
se (19) uit Laren (NH), J. Zuidema
(18) uit Ferwerd, A. van Korven (20)
uit Diessen (N-Br), J. Kluwen (20)
uit Bussurn en B. Fickers (22) uit
Zierikzee. De slachtoffers zullen
een militaire begrafenis krijgen,
wanneer de familie dat wil.

NASA: binnen
tien jaar

ruimtestation
WASHINGTON - De NASA, het
Amerikaanse bureau voor lucht-
en ruimtevaart, wil tegen 1992 een
om de aarde draaiend ruimtesta-
tion, dat moet dienen als basis
voor onderzoek, commerciële pro-
jecten en lanceringen van ruimte-
vaartuigen.

Meteo Beek
meldt:
Een rug van hogedruk zorgt
ook vandaag voor een voort-
zetting van het zomerse
weer. Bij een zwakke tot ma-
tige wind uit het noordoosten
wordt warme lucht aange-
voerd waarin de temperatu-
ren de zomerse waarden van
25 lot 27 graden zullen berei-
ken. Ook de vooruitzichten
voor donderdag zijn gunstig.
Dan wordt het nog warmer.
VANDAAG:
zon op: 05.44 onder: 21.49
maan op: 18.17 onder: 02.09
MORGEN:
zon op: 05.45 onder: 21.47
maan op: 19.24 onder: 02.37

EN ELDERS
IN EUROPA

Scandinavië: zonnige perioden,
in de bergen regen. 17 tot 20
graden. Britse eilanden: droog
en zonnig, tot 25 graden. Duits-
land en Alpenlanden: droog,
zonnig en warm, tot 30 graden.
Frankrijk: droog, zonnig en
warm, aan Riviera tot 35 graden.
Landen rond de Middellandse
Zee: overwegend zonnig en
zeer warm, rond 35 graden.

Meeneemmeubelenerg in trek

■deze neem ik!

OPRUIMING!
Klasse-meubels
Nu tot 50% korting op diverse
toonkamermodellen!

STIJLMEUBELEN

RENEPANS
Beter Modern

Brusselsestraat 10 en 11 (100 m vanaf Vrijthof)
MAASTRICHT

Donderdag koopavond imé

(ADVERTENTIE)-

PhOOGHOUDT jonge jenever liter ’ 14,95^8
f INMAAKBRANDEWIJN liter ’ 12,95
■ met gratis inmaakrecepten fl
I CAMPARI liter ’19,95 ■

BEREICH BERNKASTEL 1982 1
Riesling liter ’ 6,95^

Schinnen — Thull 15 Sittard - Past. Jacobsstraat 16
Hoensbroek - Kouvenderstraat 165 Heer _ Raadhuisplein
Brunssum - Vijverlaan 27 Echt - Kieuwe Markt 3
Nieuwenhagen - Kerkstraat 41 Maasniel - Wilhelminalaan 41
Heerlen - Eikenderweg 88 Tegelen - Gasthuisstraat 21

VMeezenbroek - Kasteellaan 100 Wanssum - Meerloseweg 5
Bocholtz -Wilhelminastraat 16 Melderslo - Vlasvenstraat 28 y



show, radio, televisie, puzzel
televisie
■ = zwartwitprogramma's

Nederland 1
09.30 en 13.00 Nieuws voor slecht-

horenden.
15.30 Scooby Doo. Tekenfilmserie.
15.52 De stepschoentjes. Teken-

film.
16.02 King of the sun. Tsjechische

poppenfilm.
16.22 Bob en Bobek (8). Kinderse-

rie.
16.30 D0d0... het verhaal van een

jong hondje (7). Tsjechische
kleuterserie.

16.38 Bamse (3). Tekenfilmserie.
16.58 De film van Ome Willem.

Kinderprogramma.
18.55 Het mitrailleursnest. Jeugd-

dramaserie (3).
19.21 Kenmerk. Actualiteitenru-

briek.
19.46 Socutera. Filmpje van de

Stichting Vrijwilligers.
20.00 Journaal
20.28 Het loon van de angst. Docu-

mentaire.
21.10 Strangers on a train. Speel-

film (1951).
22.45 Journaal
22.50 Nieuws voor slechthorenden

Nederland 2
13.00 Nieuws voor slechtho-

renden.
16.10 Wielrennen. Tour de France.

Rechtstreekse reportage.
18.15 Wielrennen. Tour de France.

Samenvatting.
18.40 Sesamstraat.
19.00 Journaal.
19.12 Van Gewest tot Gewest. Re-

gionaal nieuws.
19.55 Panagulis leeft voort. Ita-

liaanse TV-film.
21.50 Voor oog en oor. Muziekpro-

gramma.
22.30 Journaal.
22.45 Wielrennen. Tour de France.

Filmverslag.
23.00 Journaal.
23.05 Nieuws voor slechtho-

renden.

Duitsland 1
10.00 Journaal.
10.03 Die Montagsmaler. Spelpro-

gramma.
10.50 Unser Kosmos. Documentai-

re serie over het heelal.
11.35 Mosaik.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Journaal.
13.15 en 14.45 Teletekst.
15.00 Unsere kleine Farm. Ameri-

kaanse serie met Michael
Landon.

15.50 Journaal.
15.55 Der vergessene Widerstand.

Documentaire over het verzet
in het Derde Rijk.

16.40 Klamottenkiste. Kinderpro-
gramma.

16.55 Da schau her! Programma

voor nieuwsgierige kinderen.
17.25 Konig Rollo. Tekenfilmserie.
17.30 Wielrennen. Tour de France.

Rechtstreekse reportage.
17.50 Journaal.
18.00 Hier und Heute. Regionale

actualiteiten.
18.15 Christian und Christiane.

Serie.
18.40 Neues von Gestern. Reporta-

ges uit oude weekjournaals.
19.00 Die unvermeidlichen Erfah-

rungen des Stefan Karwows-
ki als Mensch und Kollege.
Serie.

20.00 Journaal.
20.15 Zuckerhut. TV-spel met Des-

pina Pajanou en Rita Kail.
Marie is een tekenares. Ze
droomt van succes, van een
vaste relatie en een eigen gale-
rie.2l.4o Titel. Thesen, Tem-

' peramente. Cultureel magazi-
ne.

22.30 Journaal.

Duitsland 2
10.00 -13.15 Programma-overna-

me Duitsland 1.
15.15 Programma-overzicht.
15.17 Journaal.
15.20 Captain Future. Sprookjes-

achtige science-fictionserie.
15.45 Das Spukhaus. Japanse

jeugdfilm met Toshiya Kuma-
gai. Aangezien de vader van
de 12-jarige Yuta bij een on-
geval om het leven is geko-
men, keert zijn moeder met
hem terug naar hun geboorte-
dorp. Voor Yuta is de omscha-
keling van het stadsleven
naar het plattelandsleven heel
moeilijk.

16.25 Vakantiekalender.
16.50 Mork vom Ork. Amerikaanse

science-fictionkomedie met
Robin Williams.

17.15 Enorm in Form. Aerobic dan-
sen voor het hele gezin.

17.30 Journaal.
17.45 Tele-lllustrierte. Actualitei-

ten, tips, sport en ontspan-
ning.

18.25 Bilder, die die Welt beweg-
ten. Documentaire over de or-
kaan Agnes van 1972.

19.00 Journaal.
19.30 Konsul Mollers Erben (5). Ze-

vendelige serie met Dietmar
Mues en Ulrike Bliefert.

20.15 Bilanz. Informatie uit het be-
drijfsleven.

21.00 Journaal.
21.20 Midweeklotto.
21.25 Dynasty. „De laatste getui-

ge". Amerikaanse serie met
John Forsythe en Linda
Evans.

22.10 Eine Tur ist ein Loch in der
Wand. Reportage over psychi-
sche zieken en hun begelei-
ders.

22.40 Ich wurde von Deutschen
versteekt. Documentaire
over de methodes die in het

Derde Rijk gebruikt werden
door het verzet om het nazis-
me te saboteren.

23.00 That Forsyte Woman. Ameri-
kaanse film (1949) van Comp-
ton Bennet met Errol Flynn,
Greer Garson en Walter Pid-
geon.

00.45 Journaal.

" Carsten Drews (Karl-Heinz Vosgerau) en Elsa Schmidt (Re-
gine Lamster) in een scène uitKonsul MóllersErben, Duitsland
11, 19.30 uur.

Duitsland 3 WDR
18.00 Uferschwalben. Documentai-

re over zwaluwen aan de
Oostzee.

18.30 Sesamstraat.
19.00 Aktuelle Stunde.
20.00 Journaal.
20.15 Mittwochs in HL Amuse-

mentsprogramma vanuit het
87 meter hoge Europa-Center
in Berlijn.

21.45 Auslandsreporter. Reportage
over Wenen.

22.15 Blonde Venus. Amerikaanse
film (1932, z-w) van Josef
Sternberg met Mariene Die-
trich, Herbert Marshall en
Cary Grant.

23.40 Journaal.

Duitsland 3/SWF
15.00 ■ The sea hawk. Film met

Errol Flynn.
19.00 Die Abendschau Bliek ms

Land im Dritten.
19.25 Nachrichten und Modera-

tion.
19.30 Aerobic-Dance.
20.00 Schauplatz der Geschichte.
21.00-22.25 The Island Earth. Film

van Joseph Newman.

BFBS
16.25 Talking Personality

16.50 Birthday. Time. Kinderpro-
gramma

17.20 Rod, Jane and Freddy. Kin-
derprogramma

17.30 Murphy's Mob.
17.55 Alias Smith and Jones
18.45 Nieuws
19.00 Family Fortunes. Quispro-

gramma
19.25 Think and Drive
19.30 Coronation Street. TV-serie
19.55 Birds of Prey. TV film
21.05 World in Action
22.00 Conservative Party. Politie-

ke uitzending
22.05 Nieuws
22.30 The Way of the Warrior.

Kunstprogramma
23.10 Closedcrwn

radio

Hilversum 1
Nieuws op elk heel uur.
7.02 Ook goeiemorgen. 9.03 Muziek
terwijl u werkt. 10.30 Veronica
Nieuwsradio. 10.33 Kletskop. 12.03
Will wil wel. 14.03 Radio Tour de
France. 17.55 Mededelingen. 18.06
Tijdsein. 18.30 De rugzak. 19.02 Van
u wil ik zingen. 19.25 Zomerbijbel-
school 1983. 19.50 EO-Metterdaad.
20.03 Langs de lijn. 23.02 Medede-
lingen. 23.07 Met het oog op mor-
gen. 00.02 Volgspot. 01.02 Metropo-
lis. 02.02 Nachtexpress I. 03.02
Nachtexpress 11. 06.02 Eerlijk ge-
zegd. 06.09-07.00 Vandaag...Donder-
dag.

Hilversum 2
NOS: Nieuws om 7.00, 7.30, 8.00,
8.30. 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,18.00,
20.00, 22.30 en 23.55 uur.

KNMI: 5.45 Het weer etc. 7.10 Gym-
nastiek. 7.20 VARA-woensdag op 2.
8.40 De Vooruitgang. 9.05 Gymnas-
tiek. 9.15 Werkbank. 9.24 Waterstan-

den. TELEAC: 9.33 Cursus. 10.03
Voorbeelden van lokale radio. 10.23
Vrouwenagenda. 10.33 Hoor haar!
11.33 VARA-woensdag op 2. 12.16
Overheidsvoorlicht ing. 12.26 Land-
en tuinbouw. 12.36 Dingen van de
dag. 13.10 Kinderen een kwartje
14.00 De Schuurpapier. 14.33 Oor-
logsvoorbereiding. 15.03 Zo kan het
ook. 15.32 NOS-Wereldw;jzer. 16.00
Wat een taal. 16.32 Studio 55. 17.36
Hier en nu. 18.30 Humanistisch Ver-
bond (HV). 19.00 Steen in devijver.
20.03 Leger des Heilskwartier. 20.18
De wereld zingt Gods lof. 21.00 Bij
de tijd. 21.30 Hoorspel. 21.40 NOS-
service. 22.10 RVU. 22.40 Nederland
en zn buren. 23.00 Pianowerken uit
de Romantiek. 23.20 Muziek van
eigen tijd. 23.55-24.00 Nieuws.

Hilversum 3
NOS: Nieuws op elk heel uur,

7.02 Manneke Pop. 8.34 Paraplu.
10.34 Weg met de generatiekloof.
12.34 Vraag en antwoord. 13.30
Weeshuis van de hits. 14.34K-Rock.
18.04 De Vakantiespits. 19.02
Krachtvoer. 21.02 Demo. 22.02-24.00
Roek-Tempel.

Hilversum 4
NOS: Nieuws om 7.00, 8.00 en 13.00
uur.

7.02 HetLevende Woord. 7.10 Prelu-
dium. 9.15 Onder de hoogtezon.
10.00 Bouwmeesterconsort. 10.30
Colin Davis. 11.50 Mozart (10). 12.30
Promenade. AVRO: 13.05 Kerkcon-
cert. 13.30 Dvorak. 14.30 Hongaarse
kamermuziek. 15.20 Berlioz. 16.45-
-17.00 Spel met poëzie. 20.00Kasteel-
concert. 21.25 Orgel. 22.00-23.00
Eigentijds.

ROZ
12.30-13.00ROZ. Tussen de middag.
18.00 ANP-Nieuws. 18.03 ROZ-Ac-
tueel. 18.20 -19.00 Limburg Airlines.

Luxemburg/RTL
Nieuws: 5.30 t/m 8.30 elk half uur,
9.00 t/m 18.00 op elk uur.

5.30 Guten Morgen, Deutschland.
9.00 Ein Tag wie kein anderer. 11.00
Was Sic schon immer wissen woll-
ten. 12.00 RTL-Casino-Parade. 14.00
Stunde der Hits. 15.00 Die blaue
Stunde. 16.00 Typisch Biggi. 17.00
Take Five. 19.00 RTL-Young. 20.00
Die antiken Acht. 21.00 Musik
Train. 22.00 Sport. 23.00 - 1.00 Der
Tag geht, Haidy kommt.

België/BRT 1
16.10 -17.20 Wielrennen. Tour de

France. Rechtstreekse finish-
verslag van de achttiende
etappe: I'Alpe d'Huez — Mor-
zine.

18.00 Appie. Kleuterserie. „Appie
speelt basketbal".

18.05 Belfi en Lillibit. Tekenfilm-
serie. Afl. 16: „De eekhoorn".

18.25 Funnies.
18.30 Circus Rondau. „Gaan en ko-

men". Vlaams jeugdfeuilleton
in 13 afleveringen met Arm
Petersen, Rosemarie Berg-
mans, Ivo Pauwels e.a.

18.55 Tijdrover. Doe-het-zelf: Za-
gen zetten.

19.10 Uitzending door derden. Een
programma, van de Katholie-
ke Televisie- en Radio-Om-
roep.

19.40 Tiercé, Mededelingen en pro-
gramma-overzicht.

19.45 Journaal.
20.10 Weerman.
20.15 Van 9 tot 5. Amerikaanse ko-

mische serie met Rita More-
no, Valerie Curtin, Jean

België/BRT 2
20.15 - 21.45 Internationaal opera-

festival. Opera- en Belcanto
Ontmoeting 1983. Recht-
streekse uitzending vanuit de
Koninklijke Muntschouw-
burg te Brussel van het gala-
en laureatenconcert.

België RTBF 1
16.10 Wielrennen. Rechtstreeks fi-

nishverslag van de achttiende
etappe: I'Alpe d'Huez — Mor-
zine.

17.10 Onem-mededelingen.
17.25 Ciné-vacances. Gevarieerd

vakantieprogramma met
0.m.:

17.25 Maya, de bij. Tekenfilmserie.
17.50 Le vol du Pélican. Jeugdse-

rie.
18.15 Lollipop. Jeugdprogramma

met tekenfilms.
18.50 En Wallonië, a Bruxelles, en

couleurs. Spelprogramma
vanuit Rebecq.

19.08 Ce soir. Regionaal magazine.
19.30 Journaal.
20.00 Wielrennen. Tour de France.

Samenvatting.
20.10 Op jacht naar de schat. Spel-

programma waarin kandida-
ten met de hulp van een heli-
kopter drie schatten moeten
zien te vinden. Vandaag van-
uit Kameroen.

21.15 Le temps d'une republique
(5). „Le chien de Munich".
Laatste aflevering van deze
historische filmserie met in
de hoofdrollen Marie-France
Pisier, Arme Doat en Pierre
Maguelon.

22.50 Journaal.

BRT 2
Nieuws: 6.00 t/m 8.00 op elk half
uur 9.00, 10.00, 13.00, 17.00, 19.00,
22.00, 23.40.

West-Vlaanderen. 5.30 Goede mor-
gen, morgen. 7.55 Agenda. Agenda-
nieuws. 8.15 Zomergroeven.
Limburg. 10.03 Met de deur in huis.
11.00 Vluchtheuvel. 11.05 Mixt-Uur.
Programma voor thuiszitters. 12.00
Splinternieuws. 12.10 De vlag en de
lading.

Oost-Vlaanderen. 14.00 Vrij-af. Ge-
varieerd programma.

Antwerpen. 17.05 Radio Rijswijck.
18.00 Focus. 18.15 Meer Muziek
19.10 Luisteren of de avond komt.
19.53 Vrij - Uit.
Brabant. 20.00 Funky Town. 23.30
2.00 Twee tot Twee.

Marsch en Rachel Dennison.
Afl. 8: „Huwelijksproble-
men".

20.40 Met Mike in zee. Mike Ver-
drengh praat in het casino te
Koksijde met gasten uit de
theater-, sport- en showwe-
reld. Vandaag: Jan Decleir,
Conny Vandenbos, Herman
Schuermans.

21.40 De geschiedenis van de
science-fictionfilm. Door in-
terviews en filmfragmenten
wordt de science-fiction-film
doorgelicht.

22.45 Loterij, Tiercé en Journaal.
Aansluitend Coda: „Miguel"
van Willie Verhegghe (1947)
uit „Circus Ricardo en andere
acrobatieën tussen laven, lief-
de en dood".

recept
Lamsrollade
met kruiden
600 gr. lamsrollade; 100 gr. boter
zout en peper; theelepel dragon
theelepel tijm; 1 teentje knoflook.
Snijdt met een puntig tnesje hier en
daar een kleine opening in het vlees
en steek er een stukje knoflook in.

Wrijfhet vlees daarna in met zout en
peper. Smelt de boter in een braad-
pan en laat deze goed bruin worden
alvorens het vlees erin te leggen.

Schroei het vlees aan alle kanten
snel dicht. Strooi dragonen tijm op
het vlees en laat de rollade in ca. 1
uur bruin en gaar worden onder af
en toe draaien.

Maak de jus af met een flinke scheut
water. De rollade kan ookgoed in de
oven worden gebraden, waarbij
men het vlees in de braadslede legt
in de hete boter en tijdens het bra-
den in een middelmatig warme
oven telkens goed bedruipt.

Serveren met verse spinazie en ge-
kookte aardappelen.

Strangers on a Train
spannende Hitchcock-filn
HEERLEN - De VPRO-
televisie vervolgt van-
avond haar uitzendin-
gen over het thema
„angst" met een van de
beste thrillers van Al-
fred Hitchcock, Stran-
gers on a Train uit 1951,
gebaseerd op een roman
van Patricia Highsmith.

De gefortuneerde psychopaatBruto
vraagt tijdens een treinreis aan de
ongelukkig getrouwde tennisspeler
Guy om zijn gehate vader te ver-
moorden. Als tegenprestatie zal hij
dan Guy's vrouw vermoorden,
waardoor voor de sportman de weg
vrijkomt voor een huwelijk met een
senatorsdochter. Guy neemt dit
aanbod vanzelfsprekend niet se-
rieus, maar komt enkele dagen later
tot de pijnlijke ontdekking, dat zijn
vrouw is vermoord en dat van hem
nu ook een moord wordt verwacht.

Hitchcock heeft van dit gegeven
een perfecte film gemaakt vol span-
ning, onverwachte wendingen en
prachtige vondsten. De rol van Bru-
na wordt gespeeld door Robert Wal-
ker, Marion Lome geeft een uitste-
kende uitbeelding van diens moe-
der en Farley Granger speelt Guy.

Verder is er ook een kleine rol voor
Patricia, de dochter van Hitchcock.
Deze film wordt uitgezonden via
Nederland 1en duurtvan 20 over ne-
gen tot elf uur.

ses uit de hoofdfilm van vanavj
wordt verduidelijkt. Dit proigfj
ma begint om half negen.

Het loon
van de angst
Voorafgaande aan deze Hitchcock-
film heeft Susanne Piet in „Het
loon van de angst" een gesprek met
de biograaf van Alfred Hitchcock,
Donald Spoto. De nieuwe biografie
„The dark side of genius", „the life
of Alfred Hitchcock" geldt als uit-
gangspunt van dit gesprek. Spoto
stelt hierin ondermeer, dat Hitch-
cock's angsten en frustraties in
zijn speelfilms worden geprojec-
teerd, een stelling, die door analy-

Voor oog en of
In het programma „Voor 00.
oor" krijgt U vanavond via Ne
land 11 een volstrekt originele 1'
instrumentenkunde. Zowel i
tief, maar vooral visueel wordt <
dit programma een overzicht $
ven van klank en speelman!'
van diverse instrumenten, wa<
door de eeuwen heen is gei*
ceerd. Maar ook muziekautom1
en eigentijdse electronische
ziekinstrumenten komen aan
orde. De samenstelling is in hatf
van Michael Behrens, de Ne
landse bewerking is van Jaap
vis. Nederland 11. 21.50 uur.

Opera- en Belcantofestiva
vanavond afgesloten

HEERLEN - De Belgische Te-
levisie beëindigt vanavond
haar uitzendingen over het
Opera- en Belcantofestival.
Om 20.15 uur is er op BRT 11
een rechtstreekse uitzending
vanuit de Koninklijke Munt-
schouwburg in Brussel met
een optreden van de finalis-
ten. Uitgevoerd worden onder
andere een selectie uit de ope-

ra's Boris Godounoff en Chtèr
vantsjima van Modest Mouten
sorgsky, waaraan wordt meflls
gewerkt door solisten van d*er
opera van Sofia. De instrtf'ar
mentale begeleiding is in hai^'l
den van het Philharmonisc)f"c 1
Orkest van de BRT onder le£ar
ding van Fernand Terby. HeT°
programma wordt gepresef^
teerd doorFred Brouwers. [ei
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Verkeer verstopt
omgeving Efteling

KAATSHEUVEL - Een enorme ver-
keersdrukte heeft gistermorgen de
hele omgeving van de Efteling in
het Brabantse Kaatsheuvel ver-. stopt. Urenlang stonden de toe-
gangswegen uit alie richtingen vol
met files met een totale lengte van
enkele tientallen kilometers. Vol-
gens een woordvoerder van het. park werd de Efteling gisteren be-
zocht door ongeveer dertigduizend
mensen.
Voor adjudant B. Dolmans, groeps-
commandant van de Rijkspolitie in
Kaatsheuvel, vormt de verkeersdruk-
te rondom de Efteling een toenemen-
de bron van zorg.

De bezoekers moeten allemaal ge-
bruik maken van toegangswegen die
nu al ontoereikend zijn op drukke da-
gen. Een autosnelweg, die aanvanke-
lijk was gepland tussen Tilburg en
Waalwijk, is er nog steeds niet. „De
aanleg is gevorderd van Tilburg tot

Loon op Zand. Toen was kennelijk het
geld op. Ook actievoerders verzetten
zich tegen een verdere aanleg van de
weg", verzucht Dolmans.
„Vroeger werd de Efteling jaarlijks
bezocht door zon 1,3 miljoen men-
sen. Nadat de directie in 1980 had be-

sloten van het park tevens een pret-
park te maken, is het aantal bezoe-
kers al maar toegenomen. Verwacht
wordt dat er rond 1986 twee miljoen
mensen per jaarnaar de Efteling zul-
len komen".

Landwachter
na 37 jaar

aangehouden
)EEUWARDEN - In het Gelderse
er dIS de 81-Jarige oud-Landwach-
n
r gieter K. aangehouden. K., die

'_*__«__ 00rl°gsjaren in Harlingen
Wri ' werd in mei 1949 wegens
K"^ogsmisdaden door het bijzon-L gerechtshof in Leeuwarden
fctra

ofordeeld0
f
ordeeld tot een gevangenis-

Ü>m ïan acht Jaar en levenslange
_*i_, t,n£ uit het actief en passiefP'esrecht.
teh ter K' is in 1946 z«n gevangen-
hipP ontvlucht en verbleef sinds-Ero !? Duitsland en Frankrijk. Hijr onde pas enkele maanden onder
fcaa V^lse naam biJ familie in Ede.
i ar is hij gisteren op last van de

hoofdofficier van justi-j£e opgepakt.
vPr

1S door het bijzonder gerechtshof
Var°°rdeeld' omdat hij in het najaar
Wask 4ln Friesland behulpzaam
spo J een arrestatie en bij het op-
lenren van verborgen radiotoestel--11 en motorrijtuigen.

Chinese beschuldiging:

Vietnam
smokkelt

opium
Vai^i G ~China heeft Vietnam er-
jar beschuldigd zich de afgelopen

i. Aa^n schuldig te hebben gemaakt
kei 6en omvanSriJke opiumsmok-
lm °_n°P die manier aan harde va-uta te komen.

het orgaanvan
heeft nese Communistische Partij
Waa een document gepubliceerd
de K

n de Vietnamese autoriteiten: Viet Volking van het noorden van
Van am oproepen de produktie
j opium te vergroten.
LjOigens het volksdagblad worden

C j Doeren in de noordelijke provin-
Pav Van Vietnam aangemoedigd pa-
*elf!f te verbouwen. Het zaad zou«s door de staat worden geleverd.

Terworm
Dat aantal ligt nog altijd een miljoen
onder het aantal bezoekers dat de
plannenmakers van het pretpark in
Terworm op den duur verwachten.
Mochten er inderdaad zoveel mensen
naar Terworm komen, dan zullen ook
de wegen tot ver in de omtrek van
Heerlen in het hoogseizoen verstopt
zijn, zo is al eerder uitgerekend.

Wens Consumentenbond na veelklachten

Geschillenregeling
bankzaken nodig

PEN HAAG - De Consumentenbond vindt dat de bankenklantvriendelijker moeten worden, vooral als het gaat om de
van klachten. Het aantal klachten over bank-

T^esties neemt de laatste jaren toe; het bedraagt nu bijna 10
F"ocent van het totaal van 45.000 klachten dat per jaar bin-
3?enkomt. De bond wil samen met de banken een geschillen-
<fe&eling gaan maken.
Fe bond heeft ook de indruk, zo zeiilrecteur Dick Westendorp, dat de
°sitie van de consument ten op-
cnte van het machtige bankwezen
erslechtert. Dat is geen gunstig te-en> vooral in het zicht van de°mst van het Nationaal Betalings

'rc uit, de bundeling van het beta-
jjgsverkeer in ons land, waar dend (samen met de vakbewegingengens) nog steeds kritisch te-enover staat.
v k°men steeds meer klachten
£r het betalingsverkeer (over-
drijvingen en vergoedingen), overerkeerde adviezen die banken heb-en verstrekt. Dan blijkt dat de ban-

*n onvoldoende op klachtertafhan-*"ng zijn ingesteld, de klanten
°rden van het kastje naar de muur
stuurd en wenden zich uiteinde-yK tot de Consumentenbond.

' moet, zegt Westendorp, een slui-pncle geschillenregelingkomen, zo-[ We die in tal van branches nu al
lar.nen- Dieregeling moet goed toe-[ zijn. moet dus weinig kos-

" Liefst „op kosten van ongelijk",
ant u partiJ die het SelÜk aan z«njnu eft niet hoeft te betalen."K wil de Consumentenbond dat

die banken hante-
en £Pflsument-vriendelijker wor-
tnt beeft zich bijvoorbeeld ge-
Onri 3an de bePalinê dat de bank
tan h

meer steeds kan afschrijven
an Ji klantrerrekening wat men
L de klant meent te vorderen. Deew'_slast van het tegendeel berust

dan bij de rekeninghouder, die
meestal de betreffende gegevens
niet heeft.
Bij de Consumentenbond zelf gaat
men meer gebruik maken van de
mogelijkheden die de voortschrij-
dende automatisering biedt. Met
ingang van volgend jaar hoopt
men informatiegegevens te kun-
nen standaardiseren.
Met behulp van de computer zullen
dan directe adviezen aan vragen-
stellers kunnen worden gegeven.
Deze behoefte ligt vooral op het
vlak van verzekeringskwesties,
maar ook elders.
In het gisteren verschenen jaarver-
slag constateert de bond dat 1982
voor de consument „meer dan ooit
het jaar van de bezuiniging was".
Dat zal helaas niet voor het laatst
zijn geweest, zo wordt daaraan toe-
gevoegd. Voor de bond zelf was
1982 het jaar waarin het ledental
weer onder de mijlpaal van een half
miljoen terugzakte. Dit jaar is er
weer groei, zodat de 500.000 nu bijna
opnieuw is bereikt.

Vrije sector
Verder maakte Brokx bekend datwoningbouwcorporaties vrije-sec-torhuurwoningen mogen bouwen.
Hij stelt wel uiterst scherpe voor-
waarden aan dergelijke projecten.
Alleen corporaties met een zeer
hoge financiële reserve mogen dat
doen. Die reserve moet verplicht in
het project worden gestoken om dehuren betaalbaar te houden en on-
rendable leegstand te voorkomen.

Om bouwkosten van nieuwe huizen te beperken

Subsidiegrenzen van
koopwoningen omlaag
DEN HAAG - De subsidie-
grenzen voor koopwoningen
gaan per 1 januari omlaag.
Een premie A-woning mag
vanaf die dag niet meer kos-
ten dan f142.000 in de rand-
stadgebieden en f132.000 in
de rest van Nederland. Dat is
een verlaging van 10.000 gul-
den voor elke groep. Een pre-
mie B-woning mag niet meer
kosten dan f172.000 in de
Randstad en 162.000 gulden

daarbuiten. Dat is een verla-ging van 15.000 gulden.

Staatssecretaris Brokx heeft daar-toe besloten om de bouwkosten van
nieuwe woningen zoveel mogelijk
te beperken. Nieuwe woningen mo-gen wel duurder zijn dan genoemde
bedragen, maar dan verstrekt hetrijk geen premies aan de bewoners.De nieuwe premie van 5000 gulden
ineens voor vrije sectorwoningen
zal vooral naar de allergoedkoopste
woningen gaan. Dat gebeurt op aan-
drang van de Tweede Kamer.

Staatssecretaris Brokx had aanvan-
kelijk bepaald dat deze nieuwe pre-
mie (een heel andere dan de veel ho-
gere premies op A- en B-woningen)
gegeven kon worden voor huur- en
koopwoningen die niet meer zou-
den kosten dan 180.000 gulden.
Hij maakte vandaag bekend dat de
nieuwe premie met voorrang wordt
verstrekt op woningen die niet meer
kosten dan de premie A-woningen.
Mocht blijken dat er te weinig vrije
sectorwoningen onder deze grenzen
vallen, dan gaat de eenmalige pre-
mie toch naar duurdere woningen.

Aan Washington

Begin stelt
bezoek uit

JERUZALEM - De Israëlische pre-
mier Menachem Begin heeft het
bezoek dat hij volgende week aan
de Verenigde Staten zou brengen
„om persoonlijke redenen" uitge-
steld. Wat de aard van de persoon-
lijke redenen is werd niet meege-
deeld. Begin zou 25 juli naar Was-
hington gaan.

De afgelopen tijd verschenen al be-
richten in de pers dat begin er niet
veel'voor zou voelen op dit moment
naar de Verenigde Staten te gaan.
Dit in verband met zijn slechter
wordende gezondheid. Begin wordt
morgen zeventig jaar.
Hij heeft last van zwaarmoedigheid
en leeft teruggetrokken sinds de
dood van zijn vrouw, vorig jaar no-
vember. Ook zouden de politieke en
militaire gevolgen van de oorlog in
Libanon een rol spelen.

Ouderenbonden over verzorging in tehuizen

Deel kosten uit
AWBZ betalen

UTRECHT - De ouderenbon-
den tonen zich zeer teleurge-
steld dat volgens de voorge-
stelde wijzigingen van de Wet
op de Bejaardenoorden bewo-
ners hun pensioenen en ver-
mogens moeten blijven aan-
spreken om hun verzorging te
betalen. In een advies aan mi-
nister Brinkman (WVC) stel-
len zij voor een deel van de
kosten der bejaardenoorden
uit de Algemene Wet Bijzon-
dere Ziektekosten, te financie-
ren.

Hierbij wordt gedacht aan de kos-
ten van de „ziekenboeg" en de ver-
pleegbeddenafdeling, van de me-
disch adviseur, de verpleegkundi-
gen, de ziekenverzorgenden en een
daarbij behorend evenredig deel
van' de zogenaamde overheadkos-
ten (staf, administratie e.d.).
Belangrijkste argument voor dit

voorstel is het feit dat verhuizing
naar een bejaardenoord steeds min-
der een vrije keus is. Het gaat om
een noodzakelijk verblijf, tegen de
kosten waarvan men sociaal verze-
kerd zou moeten zijn.
Een groeiend deel van de bewoners
wordt bovendien in het bejaar-
denoord gehouden, terwijl ze in
strikte zin verpleegd zouden moe-
ten worden.

Dat onnodige verhuizingen zoveel
mogelijk worden voorkomen, jui-
chen de bonden toe. Maar dit mag
niet inhouden dat deze groep ver-
plegingbehoevenden buiten de
AWBZ wordt gehouden.
Verplegingbehoevenden zijn voor
bejaardenoorden kostenverhogend.
Het is onterecht, zo wordt gesteld,
die meerkosten te verhalen op alle
bewoners door een hogere eigen bij-
drage te vragen.

Onterecht
In de toelichting op de wetswijzi-
ging zegt de minister dat vermo-
gens de bestemnming hebben een
buffer te zijn voor uitgaven op de
oude dag. De ouderenbonden vin-
den dat niet terecht als dit argu-
ment alleen wordt gebruikt voor
bewoners van bejaardentehuizen.

Ontslag
wegens
dikte

BRUSSEL -Het ruime pos-
tuur van een Vlaamse
vrouwelijke loketbeambte
van 200 kilo veroorzaakt
een ambtelijke oorlog in
België. Mevrouw Viviane
Verheyden, lokettiste in
een postkantoor in de
buurt van Leuven, was ont-
slagen omdat de PTT haar
te weelderig vond om de
functie te bekleden.
Mevrouw Verheyden deed
een beroep op de bijstand
voor een werkloosheids-
uitkering of een toelage
voor zwaarlijvigheid. Maar
de dokters van de sociale
verzekering, wier maatsta-
ven van gewicht en maat
verschillen van die van de
PTT, verklaarden dat ma-
dame Verheyden volledig
werkgeschikt was en niet
op de bijstand kon terug-
vallen.
Een Vlaams afgevaardigde
heeft nu het betrokken mi-
nisterie schriftelijk ge-
vraagd vanaf welk gewicht
men voor de posterijen
niet meer geschikt is om
achter een loket te zitten.

VS-ambassadeur
Dyess vertrokken

DEN HAAG - De Amerikaan-
se ambassadeur in Neder-
land, William J. Dyess, is gis-
teren naar Washington terug-
gekeerd. Zijn opvolger, de 43-
-jarige Paul Bremer de Derde,
zal morgen in Den Haag arri-
veren. Het is nog niet bekend
op welke post Dyess, een be-
roepsdiplomaat, nu zal wor-
den benoemd.
Dyess was bijna twee jaar in Neder-land gestationeerd. Vooral bij de
pers was hij impopulair, omdat hij
confrontatie over zijn opinies metde media uit de weg ging en vrijwel
nooit interviews toestond.
Maar ook in Haagse politieke krin-
gen stond hij niet hoog aangeschre-
ven, vanwege wat wordt genoemd
zijn „onhandig manoeuvreren" met
de affaire van de kruisen voor het

Amerikaanse consulaat in Amster-
dam, daar neergezet nadat vier Ne-
derlandse persmensen in El Salva-
dor waren doodgeschoten.
Overigens zal Paul Bremer. tot voor
kort werkzaam op het ministerie
van buitenlandse zaken als speciale
assistent van minister Shultz, pas in
september officieel als ambassa-
deur kunnen optreden. Voor die tijd
is koningin Beatrix met vakantie en
kan Bremer zijn geloofsbrieven niet
aanbieden.

Normaal
Volgens de woordvoerder van het
ministerie van buitenlandsezaken
is dit een normale gang van zaken.
Bij calamiteiten zal de tweedeman van de ambassade als plaats-
vervangend ambassadeur optre-
den zolang Bremer hier nog niet of-
ficieel is geaccrediteerd.

UIT
Smaad
" Oud-president Valery Gis-
card d'Estaing en zijn vrouw
Anne-Aymone hebben een pro-
ces wegens smaad gewonnen
dat ze hadden aangespannen
naar aanleiding van een bericht
datze hadden besloten te schei-
den. Het paar, dat sinds 30 jaar
is getrouwd, aanvaardde, een
verontschuldiging, een „aan-
zienlijk" bedrag aan smarte-
geld en vergoeding van de pro-
ceskosten in het Britse High
Court door de tegenpartij.

Verdacht
0 Een 41-jarige rijkspolitie-
man uit Veenendaal is ge-
schorst op verdenking van ver-
krachting en geweldpleging. De
politieman, die behoort tot de
Porsche-groep va: de rijkspoli-
tie in Driebergen, is aangege-
ven door zijn eigen vrouw en
dochter. Tegen de man zouden
al eerder maatregelen zijn ge-
nomen in verband met zeden-
misdrijven.

Fraude
" Justitie is bezig met ver-
schillende onderzoeken naar
fraude door taxibedrijven. De
fraudekamer behandelde de
zaak tegen „Taxi Theo" in Al-
melo. Dit bedrijf wordt ervan
verdacht op grote schaal rit-
tenstaten te hebben vervalsd.
Op die manier is 535.000 gul-
den buiten de boeken gehou-
den.

Pausreis
O Bij de Bussumse uitgeverij
De Haan verschijnt dezer da-
gen het boek 'De paus van Po-
len', met als ondertitel 'De reis
van een politieke pelgrim. Het
is geschreven door Hugo van
Rijn. redacteur van het NOS-
Journaal en bevat een grote
hoeveelheid foto's van Vincent
Mentzel, fotograaf van het
NRC-Handelsblad.

BB
" Aangezien het kabinet al per
1 januari 1984 de organisatie
Bescherming Bevolking wil op-
heffen, zijn gedwongen ontsla-
gen niet te vermijden. Volgens
de FNV-ambtenarenbond
Abva-Kabo moeten er 200 amb-
tenaren vervroegd worden ont-
slagen en nog eens 160 die door
de overhaaste opheffing niet
kunnen worden herplaatst, zo-
als aanvankelijk de bedoeling
was.

Apen

" Het Wereldnatuurfonds
heeft een oproep gedaan aan
toeristen in Spanje om zich
niet te laten fotograferen met
jonge chimpansees. Volgens
de natuurbeschermingsorga-
nisatie worden de jonge apen
illegaal uit West-Afrika ge-
smokkeld. Om ze te vangen,
worden de moeders en zonodig
ook andere leden van de apen-
groep doodgeschoten. De
chimpansees, die door de foto-
grafen in kinderkleren wor-
den gestoken en vervolgens in
de armen gedrukt van argelo-
ze toeristen, worden meestal
rustig gehouden met kalme-
ringsmiddelen.

Vrijwilligers
" Het Friese Opsterland is een
eigenzinnige gemeente. Nog
maar pas slaagde men erin de
landelijke pers te halen met het
voorstel de minima in de ge-
meente te ontheffen van beta-
ling van gemeentelijke belas-
tingen. Nu komt de gemeente
weer in het nieuws met vrijwil-
ligers aan het werk op de scho-
len. Dank zij een initiatief van
het Opsterlandse Onderwijs-
kundig Adviesbureau kunnen
twintig werkloze onderwijzers
met behoud van hun uitkering
een cursusjaar lang op scholen
meedraaien.

Overleden
" Een 32-jarige Belg is in het
Brabantse Rijsbergen overle-
den na gerichte schoten uit een
politiepistool. Dat gebeurde na
een wilde achtervolging door de
politie, nadat de man twee poli-
tiemannen in Breda had ge-
dwongen hun pistolen en porto-
foon afte geven. De auto van de
man had de aandacht van bei-
de agenten getrokken, omdat er
zichfolders over vuurwapens in
bevonden, plus een groot pak.
De Belg in de auto beuooi daar-
op onder bedreiging van een se-
mi-automatisch vuurwapen de
pistolen en de portofoon af te
geven, waaraan de politieman-
nen gevolg gaven. Daarna na-
men ze de vlucht. Telefonisch
meldden zij het voorval, waar-
op grootalarm werd gegeven en
de achtervolging werd ingezet.

Voor rechter
" In Sarajewo staan dertien
Joegoslavische moslims te-
recht op beschuldiging van
het willen vestigen van een
fundamentalistische Islamiti-
sche staat binnen Joegoslavië.
De dertien Joegoslaven, onder
wie drie moslim-geestelijken
en twee vrouwen, worden er-
van beschuldigd een „etnisch
zuivere" islamitische staat te
willen creëren in de Joegosla-
vische republiek Bosnië en
Hercegovina.

Zonder dat de chauffeur er
iets van merkte verloor een
trekker met oplegger gisteren
in de buurt van Rotterdam
precies de helft van zijn la-
ding. Een van de twee vracht-
auto's, die op de oplegger
werden vervoerd, schoot los
en kwam op de weg tercht.
De bestuurder had niets in de
gaten totdat een wegenwacht
vele kilometers verder hem
op het gebeurde opmerkzaam
maakte. Even later kon de
chauffeur het „gevonden
voorwerp" weer ophalen.

(ADVERTENTIE)
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VOOR JE
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VOLKSKREDIETBANK
De persoonlijke Bank voor uw persoonlijke lening !
Heerlen, Burg. v. Grunsvenplein 4, (bij Schouwburg), tel. 045-71.52.47
Open: Ma t/m vrij 9-12.30 en 13-16 uur. Donderdag 13-18.30 uur.
Kerkrade, Markt 30, tel. 045-46.10.85. Open: Ma t/m vrij 9-12.30 uur.
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AIRCONDITIONING
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economie, achtergronden
WINST BEDROEG AFGEEOPEN JAARf 42 MILJOEN

KLM hoopt op herstel
bij opgaande economie
JISTELVEEN _ De KLM blijft voorlopig uitgaan van be-
ukte groei van het vervoer en daarmee samenhangend een

uitbreiding van de produktie. Ondanks een winst
fh 42 miljoen gulden over het afgelopen jaar is de KLM-di-
|ctie voorzichtig in zijn verwachtingen voor de eerstko-
mende jaren, omdat het niet duidelijk is of de economische
Pleving in de naaste toekomst ook een gunstige wending te
!en zal geven in het wereld-luchtverkeer. Aldus schrijft de
ffectie van de KLM in het gisteren verschenen jaarverslag
N" het boekjaar 1982-'B3, dat geëindigd is op 31 maart.

De KLM meldt voorts dat een lichte
daling van het volume in de wereld-
handel in 1981 en '82 heeft geresul-
teerd in een sterke vermindering
van de groei van het luchtvervoer'in
1982. Tegelijk wordt de luchtvaart
geconfronteerd met grote overcapa-
citeit, die volgens deKLM was afge-
stemd op hogere groeiverwachtin-
gen maar die ook is veroorzaakt
doordatverouderde vliegtuigen met
lage exploitatiekosten in bedrijf ge-
houden worden.

De felle concurrentie heeft bij de
KLM geleid tot maatregelen om de
service te verbeteren en tarieven zo
mogelijk te verlagen. Hierdoorkwa-
men de opbrengsten onder druk te
staan. Aan de kostenkant is de
luchtvaart geconfronteerd met in-
flatoire kostenstijgingen, terwijl in
het bijzonder de heffingen van over-
heden en de prijzen van materialen
en vliegtuigonderdelen sterk om-
hoog gingen. Daarnaast vormen de
brandstofkosten een belangrijke
kostenpost: in het afgelopen boek-
jaar vormden zij 24 procent van de
kosten van de KLM.
Ook de grote hoogte van de dollar-

prijs, 5,5 procent duurder dan in
het voorgaande jaar, was voor de
KLM een nadelige factor. De in-
komsten uit vervoer van passa-
giers, vracht en post steeg met 6
procent; 2 procent als gevolg van
vervoersgroei en 4 procent door
verhoging van de gemiddelde op-
brengst per ton-kilometer vervoer.
Hierbij is inbegrepen dat de op-
brengst van post met 2 procent

daalde. De stijging was voorname-
lijk veroorzaakt door de duurdere
dollar.

SPANNING
OVER RENTE
IN DE VS

EW VORK —De spanning over de
in de VS is toe-komen toen dinsdagmiddag bij

opening van de beurs in Wall-**et de Dow Jones index voor de
industrie-aandelen opliep tot

8? punten. Sinds de piek van 16
111 was deze index 58 punten om-.a 6 gegaan. Paul Volcker, de voor-eer van de Fed, het systeem van"Urale banken in Amerika zalP^daag een verklaring afleggen.
I* minister van Financiën van de

*" Regan, zei dinsdag dat de ren-
die sinds begin mei in

J^erika weer aan het stijgen zijn,
""aag dienen te gaan om een eco-.mische groei te verkrijgen, die,e; meteen de inflatie zou aan-leren.

BEURS-
OVERZICHT
Favoriet
AMSTERDAM - Heineken was
gisteren duidelijk favoriet op
net Damrak. Het drankencon-cern verraste de beurs met de
Mededeling, dat de winst in de
.erste zes maanden fors is ver-
eterden in de ochtenduren konac koers daarom snel oplopen

J.ot f 116,30 wat een winst van
3 5.30 betekende.
o°k Ahold en Océ-Van der Grin-en lagen goed in de markt. Voorce was grote vraag aanwezig,

'e af en toe niet kon worden ge-
honoreerd. Rond het middaguur
Ani°eg de winst "' 5,5° op
1-05.50. Ahold was op dat mo-
ment eveneens ’ 5,50 hoger op

" ! '2. KLM steeg aan de voor-
ond van het verschijnen van

jVet.Jaarverslag ’ 2.50 op ’ 164.
et Damrak gaf in het algemeen

£en goed beeld te zien. Dit bete-
-.f'u^ een eigen koers ten op-
«ehte van Wall Street diewat la-
tr T\r\?&s ëesl°ten en een door-

ekken van de lijn die zichmaandagmiddag begon af te te-
len. Van de internationals was

£Kzo ’ 0.70 beter op f 67,80 en[>°n. Olie ’ 0,90 op ’ 131,70. Uni-«ver voegde ’ 0,50 aan de koers°f °P f 200 en Philips ’ 0.30 op, 9.30. Hoogovens was tweeo*aftJes beter op ’ 35,40. In de
Ap hogere financiële sector ging
f?,N„' 4 vooruit naar f 375, WUH
i\<f> naar fl 18,50 en AmevL naar / 118,50. VNU werd"°g eens ’ 2,20 beter op f 84.
FlRevier was een buitenbeentje
"et een verlies van ’ 3 op ’ 349.

Rna V>uwers lagen redelijk in de, arkt. Nedlloyd bereikte een'°°pte punt van ’ 97,70 maar<»Kte rond 12 uur terug naar
bet _,Wat toch een winst van ’ 2

tekende. Van Ommeren voeg-
de twee kwartjes toe op ’ 27,40.
_.u,Staatsfondsenmarkt graf stij-6,ngen te zien tot 0,3 punt.

Lokaal
tis dtlokale markt bleef het rus-

s- De verschuivingen waren
cestal klein, maar vaak wel in

richting. Borsumij-enry ging bijna j 3 omhoog
te

ar ■' 180. Verzekeraar Amfasas beleggers /' 1,50 meer waardj!P .' 81,50. IHC won ’ 1.50 op
Y-J- Aan de andere kant moest
foi:Stork / 1.50 prijsgeven op
r 00,50 en Audet /' sop f 140. Ook

lag gedrukt in de

j^Ubleef ook vroeg in de mid-
§ flink oplopen. Al snel was de,^st gegroeid tot ruim ’5 op

k
o '- Ahold zakte terug tot ’ 168.

trpu 'nst werd voor velen te aan-
tip el'Jk- Op de rest van de ac-s^Ve markt was er later veelal
tic van een zekere stabilisa-

°P een nog iets hoger niveau.

Sen *
europese Optiebeurs gin-

e de koersen van de onderlig-
gende aandelen over een breed

nt omhoog. De premies van
_~ „ca"opties konden hiervan
filteren. Actiefst verhandel-. klassen waren Philips en
h«i°" De totale omzet tot 12 uureciroeg 3942 contraeten.

MEER WINST
PHILIPS VS

NEW VORK — De nettowinst van
North American Philips Corpora-
tion, de Amerikaanse tak van het
Philips-concern, is gestegen van
17,36 miljoen dollar in het tweede
kwartaal van 1982 tot 23,17 mil-
joen dollar (67 miljoen dollar) in
dezelfde periode van dit jaar. De
omzet nam toe van 799,38 miljoen
dollar tot 926,69 miljoen dollar
(2,68 miljard gulden.De winst over
het eerste halfjaar is gestegen van
29,66 miljoen dollar in 1982 tot
36,19 miljoen dollar dit jaarbij een
toeneming van de omzet van 1,538
miljard dollar tot 1,733 miljard
dollar. Volgens de president-direc-
teur van North American Philips,
Cees Bruynes, is de winststijging
te danken aan een verbetering van
de resultaten in de sectoren elek-
trische apparatuur, elektronica en
verlichtingsprodukten. In de sec-
tor professionele instrumenten
ging het minder goed.

Volvo bestelt
truckkippers
in Nederland
NIEUW VENNEP - Edbro Europa
heeft een contract gesloten met de
Zweedse truckfabrikant Volvo
voor de levering van ten minste
1000 stuks achteroverkippers aan
het Midden-Oosten. Edbro zal de
totale order, waarmee ’ 17 miljoen
is gemoeid, voor eind 1983 uitleve-
ren, zo heeft het bedrijf bekendge-
maakt. Dit is de tweede grote order
die Edbro Europa van Volvo krijgt
sinds zij is verhuisd van Zoeter-
meer naar Nieuw Vennep. De vori-
ge ordergold voor 1400 stuks waar-
van de levering eind 1980 begon.
Volvo is tevreden over het pro-
bleemloze verloopvan die order en
over de hoge kwaliteit en stabili-
teit van de geleverde hydrauliek
en de bakken evenals de service
van Edbro in zowel Zweden als het
Midden-Oosten.

Ook Wallonië
sluit grenzen
voor afval uit

Nederland
DEN HAAG - In navolging van de
Vlaamse gewestregering heeft ook
de regering van Wallonië besloten
een stokje te steken voor de invoer
van Nederlandse afvalstoffen. Dit
heeft het ministerie van VROM
(onder andere milieu) in Den Haag
dinsdag bevestigd. Met ingangvan
14 augustus mag er in Wallonië
geen buitenlands afval zonder ont-
heffing worden gestort.
Deze ontheffingen kunnen op ver-
zoek van buitenlandse gezagsorga-
nen worden verleend door de Waal-
se minister van leefmilieu, zo blijkt
uit een mededeling in de Belgische
staatscourant. Volgens een woord-
voerder van het ministerie van
VROM wordt de Nederlandse be-
hoefte aan export naar België op het
ogenblik geïnventariseerd. Uit-
gangspunt van beleid blijft echter
dat het afval in eigen land wordt
Verwerkt, zodat alleen tijdelijke ont-
heffingen zullen worden verzocht.
Op het ogenblik stort Nederland
nog zon achthonderd ton afval per
dag op Waalse bodem. Ruim negen-
tig procent hiervan is afkomstig uit
de provincie Zuid-Holland. Het gaat
om huishoudelijkafval van de Leid-
se en Haagse vuilverbrandingen en
afvalslakken van de AVR in Rijn-
mond.

INEERSTE HEEFT VANDIT JAAR

Autoverkoop steeg
bijna 16 procent

AMSTERDAM - De verkoop
van nieuwe personenauto's is
in het eerste halfjaar van 1983
met bijna 16 procent gestegen.
In de eerste helft van dit jaar
werden 290.483 nieuwe perso-
nenauto's verkocht tegenover
250.540 in de overeenkomstige
periode van het afgelopen jaar.

Dit betekent volgens deRAI dat de
autoverkoop zich ongeveer vol-
gens de verwachting ontwikkelt.
In het eerste kwartaal was er een
stijging met twintig procent wat
samenhangt met de gunstige uit-
werking van de in februari gehou-
den personenauto RAI '83. Sinds-
dien is het groeitempo duidelijkaf-
genomen.

De maand juni was met een ver-
koop van 49.482 (juni 1982: 39.600
stuks) een goede maand. De RAI

verwacht nu dat over dit gehele
jaar de verkoop op ruim 440.000
personenauto's zal uitkomen, ter-
wijl eerder van 430.000 werd uitge-
gaan.

Herslel
Het nu bereikte resultaat houdt wel-
iswaar een zeker herstel in ten op-
zichte van de uiterst slechte jaren
1981 en 1982, maar zeker geenterug-
keer naar hetniveauvan de jaren ze-
ventig.

Flinke stijgingen deden zich naar
verhoudingvoor bij de merken Fiat,
Ford, General Motors (vooral Opel),Hyundai, Mazda, Lancia, Nissan,
Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota,
Volvo en Zastava.
Een daling in de verkoop werd ge-
constateerd bij de merken Alfa Ro-
meo, Honda, Peugeot/Talbot en Re-nault.

Band met
nieuw profiel
Na de introductie van de
Conti Contact winterband
introduceert de
rubberfabrikant Continental
een nieuwe generatie banden
voor snelle en zeer snelle
auto's. De nieuwe
bandenserie is kenbaar aan
de gele Q op de zijkant van de
band. Uit tests is gebleken
dat zowel bij droog als bij nat

wegdek de band een zeer
korte remweg mogelijk
maakt. Ook de gedragingen
van de band in zeer snel
genomen bochten werden als
zeer positief ervaren. Het
karkas van de band bestaat
uit twee lagen rayon
(kunstzijde). Het heeft een
dubbele staalgordel met twee
dikke nylon afdeklagen. Ook
het loopvlak rubber is
vernieuwd. Een volkomen
nieuw profiel maakt deze
band zelfs bij de hoogste
snelheden rustig en
geruisloos, aldus
Continental.

Koffie is goed
maar niet te veel
UNIVERSITY PARK - Drie koppen
koffie per dag verkwikken de geest
en beuren bejaarden op, zegt een
Amerikaanse onderzoeker die van
mening is dat het stimulerende
middel zijn slechte reputatie niet
verdient.
Manfred Kroger, hoogleraar voedsel-
leer aan de universiteit van de staat
Pennsylvania, zei dat overmatig ca-
feïnegebruik in één adem was ge-
noemd met kwalen als maagzweren,
hartziekte en kanker en aangeboren
afwijkingen. Maar, zei hij, de 300 milli-
gram cafeïne die in drie koppen koffie
zit is niet schadelijk. Leven met het
zelfopgelegde schuldgevoel van het
drinken van een glas cola dat cafeïne
bevat is waarschijnlijk schadelijker
dan de inhoud, aldus Kroger.Cafeïne

wordt sinds duizenden jaren gebruikt
en „heeft nooit een epidemie veroor-
zaakt, anders zou de geschiedeniser
melding van hebben gemaakt en wij
haar hebben gemeden".

Het instituut van voedseltechnolo-
gen (Institute of Food Technolo-
gists) heeft onlangs een rapport
gepubliceerd waarin staat dat als
overmatig kan worden aangeduid
het drinken van een kop of tien
sterke koffie, gelijk aan consump-
tie van 1.000 milligram cafeïne, per
dag. Die hoeveelheid kan volgens
het rapport cafemisme of „koffie-
zenuwen" tot gevolg hebben, te
merken aan gespannenheid, ruste-
loosheid, vertraagde slaap, diar-
ree, hoofdpijn en hartkloppingen.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amerikaanse dollar 2.84 2.96
Engelse pond 4,26 4.56
Belgische frank (100) 5.44 5.74
Duitse mark (100) 110.25 114.25
Italiaanse lire (10.000) 18.25 20.25
Portugese escudo (100) 2.30 2.80
Canadese dollar 2.30 2.42
Franse franc (100) 36.00 39.00
Zwitserse franc (100) 134.50 139.00
Zweedse kroon (100) 36.25 39.25
Noorse kroon (100) 38.25 41.25
Deense kroon (100) 29.75 32.75
Oostenr. schilling (100) 15.70 16.20
Spaanse peseta (100) 1.89 2.14
Griekse drachme (100) 3.20 4.00
Finse mark (100) 50.50 53.50
Joegoslav. dinar (100) 2.90 3.90
lerse pond 3.42 3.72

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
US Dollar 2.90075-0325
Pond Sterling 4.4155-4205
Duitse mark 111.800-850
Franse franc 37.165-215
Belgische frank 5.5845-5895
Zwitserse franc 136.815-865
Japanse yen . 120.550-650
Italiaanse lire 18.885-935
Zweedse kroon 37.645-695
Deense kroon 31,140-190
Noorse kroon 39.560-610
Canadese dollar 2.35225-475
Oostenr. schilling 15.9030-9130
lerse pond 3.5270-5370
Spaanse peseta 1.9510-9610
Austr. dollar 2.5325-5425
Antill. fis. 1.6050-6250
Surin. fis. 1.6125-6425
Saoedi riyal 84.00-84.25

INDEX Amsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste ANP-CBS-indices over de Amsterdamse Ef-
fectenbeurs per dato gisteren luiden
(eerstekolom vorige index, laatste ko-
lom index van gisteren, eea. volgens
1979 = 100):
Algemeen 133.40 134.90Algemeen-lokaal 125,80 127.60Internationals 141.50 142.70Industrie 108^60 110^20
Scheep- en luchtvaart 144,70 147.60
Banken 232^90 235!10
Verzekering 235.70 239.60Handel 110,10 111.80
CBS-obhg. index 97 60 97,80
Rendem. staatslening g 75 371waarvan 3-5 jaar g'49 344
5-8 jaar g]Bo 876
8 jaar en langer 905 9,03
nieuwste drie 916 g 15rend. BNG-leningen g'g3 g'gi
rend. bankleningen g'7g 3^73rend. spaarbrieven 9^o 9.18

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen dinsdagavond
de volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):
AKZO 67,70-67,80 (68,00)
Kon. Olie 131,00-131,50 (131,70)
Philips 49,60-49,70 (49,70)
Unilever 200,50(200,40) -KLM 160,20-160,50 (160,50)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 2C
spoorwegen en overig transport, IE
nutsbedrijven, gevolgd door het geza
menlijke gemiddelde:
Begin 1194.01 556.48 129.96 476.41
Hoogst 1205.13 565.00 130.73 481.4!
Laagst 1188.40 552.88 129.24 473.81
Slot 1197.12 560.00 130.20 478.11

+722 +352 +029 +261

beursvan amsterdam gecombineerde beurs

Binnenlandse aandelen
Ahold 163,00 167.50
Akzo 67,00 67.70
ABN 370,00 376,00
Amev 118,50 122,00
Amro-bank 59,60 60.50
Bos Kalis Westm. 45,60 45,50
Dordtsche Pr. 118,10 120,20
Dordt. Petr. prei'. 114,20 116.30
Elsevier-NDU 352,00 349,00
Ennia 133,50 133,00
FGH 43,00 43,60
Gist Brocades 151,50 153,30.
Heineken 110,70 116.00
Heineken Hld. 95,30 102.00
Holl. Betongroep 92,50 94.50
Hoogovens 34,80 35,40
KLM 160,50 163.60
KLMirec) 158,00 163.00
Kon. Olie 130,80 131.70
Nat. Ned. 155,30 157.50
NedLloyd groep 95,00 97.00
NMB 148,00 148,50
Océ-Gr. 200,00 206,00
Van Ommeren 26,70 27,30
Pakhoed Hold. 53,20 53.50
Pakhoed eert. 49,90 49,00
Philips 48,70 49,40
Robeco 302,50 303,00
Rodamco 131,50 131.50
Rolinco 297,00 297.00
Rorento 189,00 189.30
Unilever 198,70 199.80
Ver. Bezit VNU 81,60 86,50
Volker Stevin 35,00 35,30
Westland U.H. 117,20 119.00

Binnenlandse obligaties
12.75Ned. 81-91 125,00 125.20
12.50 id 81-91 115,10 115,30
12.25 id 81-88 n0,70 111.10
12.00 id 81-91 112,50 11270
12.00 id 81-88 109,70 109,90
11.75 id 81-91 108,30 108,50

11.50 id 80 109,00 109,20
11.50 id 81-91 110,50 11070
11.50 id 81-92 111,00 111,20.
11.50 id 82-92 111,30 m,5 0
11.25 id ,82-92 n0,30 110.40
11.25 id 81-96 113,80 11400
11.00 id 81-88 106,60 106 60
11.00 id 82 109,70 109,90
10.75 id 80 107,90 108 00
10.75 id 81 107.20 10740
10.50 id 74 104,10 104 10
10.50 id 80 109,90 10990
10.50id 82-88 105,20 10530
10.50 id 82-92 107,10 107 20
10.25 id 80-90 107,90 10790
10,25 id 80-87 104,20 104 30
10.25 id 82-92 108,10 10830
10.00 id 80 104,10 10440
10.00 id 82-89 103.80 104 10
10.00 id 82-92-2 104,50 10500
IO.OOid 82-92 105J>0 105 50
9.75 id 74 104,10 104 10

9.50 id 76-86 103,40 103.60
9.50 id 76-91 101,60 101,80
9.50 id 80-95 102,80 103,00
9.50 id 83-90 102,70 103,30
9.25 id 79-89 101,70 102.00
9.00 id 75 100,50 100,90
9.00 id 79-94 100,70 101.00
8.75 id 75-1 100,20 100,50
8.75 id 75-2 100,00 100,20
8.75 id 76-96 99,80 100.00
8.75 id 79-94 99,50 99,80
8.75 id 79-89 100,20 100.50
8.50 id 75-90 99,30 99.50
8.50 id 75-91 99,30 99.50
8.50 id 78-93 98,40 98.80
8.50 id 78-89 99,70 99,80
8.50 id 79-89 99,90 99,80
8.25 id 76-96 97,40 97,60
8.25 id 77-92 98,00 98.20
8.25 id 77-93 97,90 98.20
8.25 id 79-89 99,30 99,50
8.25 id 83-93 98,10 98,20
8 00 id 69 96,40 96,80
8.00 id 70-95 96,30 96,80
8.00 id 71-96 96,20 96,50
8.00 id 70-1 101,80 101,80
8.00 id 70-2 100,80 100,80
800 id 70-3 100.40 100.60
8.00 id 76-91 98,50 98,70
8.00 id 77-97 95,70 96.30
8.00 id 77-87 100,80 101.00
8.00 id 78-88 99,00 99.20
8.00 id 83-93 95,90 96,20
7.75 id 71-96 94,60 . 95,20
7.75 id 73-98 94,50 94.80
7.75 id 77-97 94,70 95,10
7.75 id 77-92 96,40 96.50
7.75 id 82-93 94,40 94,70
7.50 id 69-94 94,60 94.80
7.50 id 71-96 94,40 94,80
7.50 id 72-97 93,40 93,80
7.50 id 78-93 95,20 95,30
7.50 id 78-88-1 98,20 98.20
7.50 id 78-88-2 97,70 97,80
7.50 id 83-87-90 94,50 94.80
7.50 id 83-90-2 94,70 94,90
7.20 id 72-97 93,10 93,10
7.00 id 66-91 96,00 96.00
7.00 id 66-92 95,50 95.50
7.00 id 69-94 93,70 93.90
6.75 id 78-98 91,60 91,60
6.50 id 68-93-1 93,70 93.80
6.50 id 68-93-2 94,10 94.10
6.50 id 68-94 94,10 94,10
6.25 id 66-91 94,40 94,40
6.25 id 67-92 93,50 93,70
6.00 id 6792 93,00 93,00
5.75 id 65-90-1 94,00 94,20
5.75 id 65-90-2 94,00 94,00
5.25 id 64-89-1 95,60 96.00
5.25 id 64-89-2 95,70 95.90
5.00 id 64-94 92,10 92.10
4.50 id 58-83 99,00 99.00
4.50 id 59-89 94,20 94.50
4.50 ld 60-85 97,40 97.40
4.50 id 60-90 93,50 93,50
4.50 id 63-93 92.30 92,30

4.25 id 59-84 98,90 98,904.25 ld 60-90 93,00 93.004.25 id 61-91 92,80 92 804.25 id 63-93-1 91,80 9180
4.25 id 63-93-2 91,80 91804.00 id 61-86 96,00 9600
4.00 id 62-92 91,60 91603.75 id 53-93 89,80 89 803.50 id 5t.47 92,00 92403.50 id 53-83 99,50 99 50
3.50 id 56-86 95,90 95 903.25 id 48-98 89,40 8960
3.25 id 50-90 92,90 9270
3.25 id 54-94 88,10 88'l0
3.25 id 55-95 88,20 8820
3.25 id 55-85 97,50 9750
12.00BNG 81-06 119,00 119 00
11.00 id 74-84 103,10 103 10
11.00 id 81-06 110,80 11080
9.50 id 74-99 102,20 102 20
9.50 id 75-85 102,00 102.00
9.50 id 76-01 102,50 102,50
9.00 id 75-00 99,90 100,20
8.75 id 70-90 99,50 99,50
8.75 id 70.95 100,60 100,70
8.75 id 75.00 98,90 99.00
8.75 id 77-02 99,00 99,10
8.50 ld 70-85 97,90 97.90
8.50 id 70-95 101,30 101,30
8.50 id 73-98 97,90 97,90 '8.25 id 70-85 97,00 97,10
8.25 id 70-96 100,80 100,80
8.25 id 76-01 96,20 96,20
8.00 id 69-94 96,20 96,20
8.00 id 71-96 95,30 96.00
8.00 id 72-97 95,80 95,90
8.00 id 73-83 99,90 99.90
8.00 id 75-00 95,40 95,40
7.60 id 73-98 93,20 93,20
7.50 id 72-97 92,70 92,70
7.25 id 73-98 91,60 91.60
7.00 id 66-91-1 95.20 95.20
7.00 id 66-91-2 94,70 94.70
7.00 66-4 94,90 94.90
7.00 id 72-97 91,40 91.40
6.75 id 67-92 94,00 94,50
6.75 id 68-93 92,90 93.50
6.50 id 67-92 93,00 94.00
6.25 id 67-92 92,60 93.30
6.00 id 65-90-1 93,80 93.80
6.00 id 65-90-2 95,20 95.20
5.75 id 65-2 94,50 94,50
5.50 id 65-90 94,20 94,20
5.25 id 64-89 93,90 93,90
5.25 id 65-90 93,50 93,50
5.00 id 58-88 94,30 94,30
5.00 id 64-89 93,70 93,70
4.75 id 58-88 93,30 93.30

a=laten b=bieden
d=ex-dividend
e=gedaan-bieden
f=gedaan-laten
g=bieden en ex-dividend

4.50 id 58-89 93,50 93.50
4.50 id 59-84 97,90 97.90
4.50 id 60-85 96,90 96.90
4.50 id 62-92 91,70 91,70
4.50 id 62-93 91,50 91,50

Converteerbare obligaties
4.75 Akzo 86,80 86,806.75 Amro 73 99,50 99,505.50 Amro 69 — _
8.50 Boskalis 94,20 94 5011.00 Bredero 105,50 —'6.25 Buhrm. T - _
7.25 Buhrm. T 94,60 95 007.00 Credit L.8.N.93,60 —'4.00 Elaion 92,00 92.308.75 Elsev,NDU 106,50 106 007.25Furn.73 96,20 96 50
s.7sGist-Br. 218,00 221.00,
5.25 Hoogovens —7.25 Kappa 73 96,00b1 96.00b8.75KNSM 97,20 97 20
8.75KBB 64,00 65 007.75K.N. Pap. 108,00 108,00
7.2sM'intosh 149,00 149,00
9.00Meneba 97,50 97 50
7.00NMB-B 29,00 29^007.25 Nederh.ia.g.) 6,50 6.30
9.50Nutricia — —775 Nutricia 107,60 10850
B.ooNijverd. 101,00 101.00'6.500cé-Gr. 113.50 117.00
10.00Pont 97,20 97,20
7.50 Proost B. 98,00 b —6.50 Rollinco 76,00 a 75.20 ..
6.50 id. 1000 79,00 a 78.00 a
8.00 Sanders 97,50 98.00
8.75 Sehuitema — —14.00SHV-Hld.Bl 126,80 126.90
8.75 Stev. Gr. 93,60 93,20
s.ooTvcolnt.F —
8.25 Vih. But —
9.00 VMF-St. 88,50 89.00
8.50 Volk. Stev. 87,70 88.30
7.00 W'haw 137,00 138.00
7.ooW'sanen 98,50 . 98.50
8.75 W.V.Hyp. 98,30 98.00

Binnenlandse aandelen
ACF 162,10 163.00
AMFAS 80,00 81.50
Asd. Rubber 10,00 9.90
Asd. Rijtuig 235,00 236.00
Ant. Brouw — —
Ant. Verf 195.001 197.00
Ass. St. R'dam 74,40 74.50
Audet 145,00 140.00
Aut. Ind. Rt. 1220,00 1250.00
Ballast-N 74,00 75.00
Bam 52.60 53.20
Batenburg 382,00 380,00
Beek van H3.10 113.70
Beers 120,00 120.00
Begemann 72,00 72.50
Belindo 379,00 378.20
Berkel P 25,20 25.20

Blydenst. C 1538 00 1530.00
Boer Druk 82 00 81,00
Bols 92 20 94.00
Borsumij W. 177,20 180.00
Braat Bouw 156 00 157.00
Breevast 196,50 196.20
Breevast leert.l 188.50 189.00
Bredero 174^20 174.50
Bredero (eert.) 17120 172.00
Buhrm. Tett 46 30 47.00
Cal. hold NV 34^0 34.60
Calvé-D. eert. 270,00 b 280.50

pet. eert. 1715,00 1716,00
Centr. Suik. 107,50 107,50
id. eert. 108,00 108.50
Ceteco . 170,00 171.00
id. eert. 170,00 170.00
Chamotte 19,10 19.10
Cindu-Kev 18 00 18.00
Claimindo 382,00 382.00
Dcli mij. 57,80 57.10
Des. 155jQ 73.50
Dorp en co. 7800 59.00
Douwe Egb. 5950 77.50
Econosto 55,00 59.20
Emba lfiHnn 05.00
Eriks 7QQQ 168-00Fokker 34;70 79.90
r urness 40 Q0 35.30

Gamma H. 47,70 e 47^0

' id- 5 pet. 17,40 " ]750
Gel. Delft c 160.00 ]5_ 00Geroïabr. 76,00 a 74 fo
Gussen 124,00 124,00
Goudsmit 76,50 77 qq

137,00 139 50
Hagemeijer 44,00 44 70
Hoeks Mach. 66,60 gfi'eo
XV Holdoh 158,00 158 00
Holec 36,50 36 50HALL Trust 218.00 218 00Holl. Kloos 3,75 3 75'Holl. Sea Searc. 110,50 11100Hunt. Douglas 17,90 17 go
HVAMiiencrt. 115,00 11500IHC-Inter 52,50 54 2'o
Ind. Maatsch. 77,50 77*50
188 Kondor 220,00 2 21 00
Internat. M. 22,40 2 2.80Kempen B. 95,00 95 50
Kiene S. 275.00 277.00
Kluver 97.60 93 50KBB 23,00 22;60id. eert. 23.00 22.10
id. ii cum. 7,60 8 00
KNP 47.20 47.50Krasnap. 86,80 868 0
Kwatta 14,70 1470
LandreGl. 125.00 126 00
Leids. Wol 95,00 97.80
Macintosh 137,60 137 20
Maxv. Petr. 299.00 302.00
Meneba 58.50 58 40
MHV Adam 15,80 15.60

a En. 530,20 530.20
id. 1-10 6550,00
id. 14 1440.00 1440.00

Mulder — 590.00Mijnb. W. 500,00 b 520,00
Naarden 35,20 35.70Naeff — 122.00
Nagron 23,60 23.80
NBM-Bouw 6,40 6.40
Nedap 232,00 234.00
Ned. Crediet 30,80 30,60
Ned. SHB 222,00 222,40■ Ned. Springst. 3910,00 3910.0C

tra» 900,00 900,00
Norit 111,00 111.50
Nutricia.Gß 75,00 75,00
Nijverdal 91,80 91,80
Orenstein 186,00 188.00
Otra 78.80 78,80
Palembang — —Palthe 55,00 55.80
Pont Hout 59,50 59.50
Porcel Fles 135,00 135.00
Proost en Br. 76,00 76,00
Rademakers 150,00 150,00
Ravast NV 21,10 22.00
Reesink 240,00 241 00Riva 602,00 605.00
id. eert. 600,00 600,00
Rohte en Jisk — 68.00
Rommenholl. 425,00 a 420.00
Rijn-Schelde 3,95 4,00 fSanders 104,00 103.80
Sara.-;: 88,20 88.50
Sehuitema 84,00 85,00
Schuppen 169,00 169.00.Schuttersv. 39,50 39,50
Smit Intern. 42,50 41.50
Telegraaf' i 28,00 129.00Textiel Tv. 74 00 75 00Tilb. Hyp. bk. 350 390Tv. Kabel h. 200,00 200.00Twynstra en G. 27,40 27 30
Übbink 127,00 127.50Ver.G 238,00 238.00\ Mi--Stork 67,00 66.00Verto eert 42,40 42 50VRG Gem. Bez. 48,50 48 00Wegenercert. 40,50 4100Wessanen 122,30 122.30Westhaven Asd. 210,00 210 50Wolters Samson H6,50 11700JJyfs 38,50 38.20wijk en Her 57,00 _
Beleggingsinstellingen
ABN-aand.-F. ' 203,50 203 70Alg. Fondsenb. 140,00 140 00Alrenta 127,20 12720
Alvamy 141.20 142.00
America Fnd. 228,50 229 50
Binn. Belf. VG 136,00 13800
8.0.G 160,80 161.50
Chemical F 32.90 32 70
Col. Growth Sh. 28.60 28.40
Concentia 20,80 20.80
Goldn 1435.0 C 1420 01
Holland F 151.00 152.50
Interb 596.00 597.00

Japan Fund 29,80 30.00
Leveraged 164,50 164.00
N.a Vork Ind. 1200,00 1190.00
Obam 110.10 110.50
OldCourtDlr 100,00 100.00
Sd Tech. 10.40 10,30
Sumabel 50,60 49.50
Technologv 41,70 41,50
Tokvo PH" 99,50 99,60

) Unifonds 19.40 19.40
Vance. Sand 22,50 . 22.00
Viking 51,20 51.40 'Wereldhave 147,50 148.00

Amerika (orig. aandelen)
Am. Express 66.50 66.60
Am. Motors g 30 8.90
Am. Tel. & Tel. 63,10 61.90
Asarco 38,00 37.90Atl Richf. 48,70 48.50
Beth. Steel 21.60 21.65Boeing Comp. 44,25 43,50
Burroughs 50,30 50.50Citicorp. 35,95 36,20Colgate _
Cons. Foods
Control Data 55.50 55,00
Dow Chemical 3 2, 20 3 2 30Du Pont 4 6,80 46.75Eastman Kodak 70,50 70 10Exxon Corp. 34,30 34^5FluorCorp. " 21,10 21 00£ord '"' 56,90 56,90General Electr. 50,40 50 50Ueneral Motors 70 90 72 00Getty Oil 673 67,70Gillette _ _
Sulfo 37,70 38.00Honeywell Inc. no.OO 114.00BM 120.00 120.00fIntern .;, 30,40 29 80Intern. Paper 51,60 51.25Intern. Tel.&Tel. 44,30 44 20
Luton Ind. 63.50 63J0Lockh. Aireraft 111,00 111.00LTV Corp. 14,50 14.25Mobil Oil 30,60 30.70North Am Phil. 61,70 61.60
Occ. Petr. Corp. 24,25 23.80
Pepsico 34,00 34.00
Philip Morris 58.00 58.10
Philips Petrol. . 35,35 35.05
Polaroid Corp. 27,70 27.10
Quaker Oats — —RCA 28,15 28.10
Rep Steel 21,40 21,30
Schlumbc: 54,90 54,90
Sears Roebuck 39,50 40 00
Shell Oil 48.80 49.60
Sperrv Corp. 39.40 39.10
Stand. Oil of Cal 37.50 38.00
Tandy 48,40 48.60
Tex 35,60 35.20

0 Texas Instruments 126.20 129.00
64.90 66.70

Cm 56.40 56.20

U.B. Steel 24,50 24,40
Warner Lambert 28,30 28.60
Westingh. El. 45,20 45.00
Woolworth 35,50 35.70
Xerox Corp. 44.50 46.25

Certificaten (buit. aand.)
al'.aV?5 ' 130-00 133-00AMAXInc. 77,00 75 7QAmer.Home Pr. 133,00 135.00Amer.Motors 27 go 27 704lïnrnTm' 183'00 18'l-00»S £ 8-u 101'50 101-00Atl. Richfield 139 00 139 7QBoeing Comp. 127,0 0 12850Burroughs 15fJ 00 150 nnCan.Pae.Ent. 105,50 105.00Chrysler 91 00 90 0QCiticorp 103,70 103 00Colgate-Palm. 63,50 63

,
50ControlData 154,50 154,50Dart k Kraft 193,00 191.00Dow Chemical 95,00 95.50tastman Kod. 207,00 205.00Exxon Corp. 97,00 99.00FluorCorp. 6i, 20 63.00Ford Motor 163,00 163.50Gen.Electnc 144.80 144.00Gen.Foods 128.50 128.80Gen.Motors 203.00 209.30Getty Oil 194,50 197,00

Gll-' 121,00 122,00
Good 86,00 83.50Hitaehi 835,00 835.00Inco 40.50 40 40'BM 340,00 340,00
InrF,.: 87,00 86 00
ÏT7124,20 125.40Ser 115.00 i15,00Littonlnd. 184,00 183 50Lockheed Corp. 321,00 321 00Merck &Co 267.50 06600

240.00 933 00bishi Elec. 380,00 3so"oONabisco Brands 111,50 m'ooNorth Am.Phil. 180,00 17740Pepsico 97.00 97 óoPh'l'P ' 165,00 165.20Philhps Petr. 99,00 ]0o 00Polaroid Corp. 73,00 72 {g
Procter & Gam. 160,00 15600Quaker Oats 136,00 12800RCACorp. 80.00 80 00Schlumberj 157.80 15750

113.00 113;50Shell Canada 58.70 59 2oShell Oil 140,80 !42 50Corp. 114,00 H3OOStand. Oil. Calit'. 109.50 no'soTandy Corp. 137.30 13760Texas . 370,00 38900Unioi 163.00 16300
71.20 69,i0
80.00 gl 00129,00 12920100.50 i02:0o
125.00 128.00

Beurs & valuta
Goud en zilver

AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 19 juli om 14.30
uur bij de fa Drijfhout, alles in kg:

GOUD: onbewerkt ’ 39.450-/39.950,
vorige ’ 39.230-/ 39.730: bewerkt ver-
koop ’ 41.950, vorige ’ 41.720.

ZILVER: onbewerkt ’ 1100-/1170.
vorige ’ 1085-/ 1155; bewerkt verkoop

’ 1230. vonge ’ 1220.
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it. firma (15 jr. in Ned.)
it. v. direct mannen en/of
rouwen met enige erva-
ng in directe verkoop,
uil- of part-time. Hoge
erdiensten en snelle
ARRIERE. Inl. dhr. M.
oussen 045-457078.
IVERSIDECLUB, wë~-
ens redelijke toeloop
unnen wij nog enkele
Deduitzienae assistentes
laatsen, prettige werk-

ntern mog. Je zit
in een van Neder-

inds meest exclusieve
übs. Whirlpool, video,

bedden enz. enz.■ kamer). Tel. 04755-
->hé en Laak. E-9 af-
ht. 100 m voorbij

jmping Maasterp.
xclusieve bar Play-Boy-
lub kan twee MEISJES

1. 04745-312.
uisvrouw vr. HUIS-
ROUW om samen privé- doen. Tel. 045-227873.
oor DIRECT gevr. leer-
ng-kelner, ± 19 jr., en de-
ii-chef de rang, ± 22 jr.
est. Der Bloasbalg. Tel.
1451-1364.
xclusief privéhuis vraagt

KIS JE. Intern
og Tel. 045-721759.
EISJE gevraagd die be-

Ung heeft voor in-
-: iop van meubelen.

720595 of 721759.
adsonclub vraagt enkele

ÜARDAMES. mid-
avonduren, tel. 045-

-na 20.00 uur
J4372.
ouwbedrijf Nelissen vr.
ETSELAARS voor
uitsland. Na 18 uur tel.
!2086 Heerlen.
ONENPLUKKERS
:vr. Aanm. G. v. Laar.
eerlerweg ' 23, Voeren-
lal..k. VW KEVER Jeans-
tvoenng, kmst. 81.000,
vj. '74. nieuw kenteken,

f 2950.-. Tel. 04494-
-:645.
/VKANTIEWERKER
et spoed gevr. voor rest.
Valkenburg. Leeftijd 18-
-jr. Tel. 13d58, zich mel-
;n. heden om 17 uur in
st. Oase, Berkelplein 4.
irt-time AARDAPPEL-

R gevr. na 17 uur
jofdstr. 65 Amstenrade.
.UVECLUB zoekt 2 goe-

de dames. Ryks-
Z.-Linne.

ïITUREHULP gevr. eni-- erv. vereist, tel. na 18
ir 04493-4255.
i. Trabuco c.v. vraagt
ETSELAARS en tim-
erlieden v. Duitsland
L. verzekerd, tel. 045-

-na 17 uur 045-
-6346 of 045-227565.

'.organisatie Tempo
■am vraagt geroutineer-- TYPISTES voor type-

-;edurende langere
Inl. Nobelstr. 1,

;er_en. tel. 045-718366.
.AATWERKER gevr.

,:rossenewerk aan
i-timer. Ervaring en

isapparatuur ver-
I. na 18 uur 045-

-3448.

DAKDEKKERSBE-
DRIJF M. Haas, het ver-
trouwde adres voor alle
vernieuwingen en repara-
ties van alle soorten daken,
goten en schoorstenen,
dakkapellen, dakbeschot-
ten en dakisolatieplaten.
Vraag vrijblijvend advies
en offerte. Tel. 045-455922,
b.g.g. 451862.
Dakdekkersbedrijf J. Bor-
gans v. alle DAKWERK,
dakgoten, schoorsteen,
zinkwerk, dakkapellen,
onderhoud en vernieuwin-
gen.Tel. 045-457961 of na
19.00 uur. 045-323698.
Voor al uw DAKWERK-
ZAAMHEDEN. Dakdek-
kersbedrijf „Het Zuiden",
tel. 045-216151.
Let op! Uw DAK is ons
vak, wij vernieuwen alle
daken. Dakdekkersbedrijf
Peters & Zn. Maastrichter-
laan 42, Übach over
Worms, tel. 045-312817 of
460861.
Trap BEKLEDEN. Rails
hangen. Gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gaven. Schillines Inte-
rieur. Markt 39, Nieuwen-
hagen, 045-312613.
ATTENTIE: is uw dak lek,
goot kapot, c.v. uit, geen
gas of water meer! Wij los-
sen dit probleem op en
snel! Bel 045-
-212203.226779.
Uw dak in goede handenbij dakdekkersbedrijf DE
NOK. Wij vernieuwen alle
daken, reparatie en zink-
werk. Met de langste
schriftelijke garantie. Bel
voor vrijblijvende offerte,
tel. 045-224459.
Centrale VERWARMING,
bouwpakket met 7 rad.

’ 2900- montage ’ 120-
-per aansl. Vrijbl. ml. 045--711608.
LOODGIETER kan weer
werk aann. Gas - water - sa-
nitair - riolering - badka-
mers - dakwerk - zinkwerk
- allesbranders - keukens
enz. Gratis offerte. Tel.
045-711608.
Jonge vrouw 32 ir. zoekt
WERK in winkelbranche
of zelfbedieningszaak
(part-time) liefst te Kerkra-
de-West. Br. o. no. HK 207
Limb. Dagbl., Postbus
3100. 6401 DP Heerlen.
ANTENNEPROBLE-
MEN?' Antennebouw Ko-
ehen. tel. 045-441693.
Schilders kunnen nog
BUITENWERKZAAM-
HEDEN aannemen. Tel.
045-210020.
Uw DIEPVRIES, koelkast
of wasautomaat defect.
Bel ..Vriesko" 045-727342.

MEUBELEN nodig, maar
u hebt nog iets te bftalen?Geen nood, wij kunnen u
toch helpen. Inruil moge-
lijk. U wordt vrijblijvend
gehaald.ini. 045-255312.
GRASZODEN: voor alledoeleinden, rechtsstreeks
v.d. kwekerij. W. v.d. Oete-
laar, Grathem. 04748-1219.
Te k. lege BV ml. drs.
Kooy tel. 03438-20116.

Gevelverzorging
mburg" gespecialiseerd in gevelreiniging, gevelreno- [
ie, voegwerken en vochtwehng. 045-251467. ,
es in één hand! Bel
ns Lips b.v. voor al uw
ïmer- en DAKWERK.
jnten. dakkapellen, iso-

;zijnen. ïnterieur-
.immenng enz. alsook

rten daken, zink-
rk v. nieuwbouw of on-
rhoud. Tel. 045-453818.

DOOR kan nog
buiten- en sierpf

;rk en alle verb< ■
in. Tel. 045-459073

BIELZEN, veldbr.- en \metselstenen, tr.tegels, ■klinkers, pannen, leien,
balkhout, trappen, kinder- ,
kopjes, deur en raamkoz. -div. mat. Wolter en Zn.
Ind. terr. De Koumen,
H'broek 212768.
Te k. GRASZODEN ’ 3.00
p. m 2.Tel. 04450-2131.
OPENHAARDHOUT te
r.oop aangeboden. Tel
04455-1729.

Telefoonbeantwoorders
Telefoonnummerkiezers

Doorkiezers
Ook brand- en inbraakbeveiliging. Huur-koop-lease. Ha-
bilectro, kantoor- en showroom, Maastrichterlaan 32,
Beek, 04402-78888.

Div. BANKSTELLEN
voor ’ 100-, bankst. flu-
weel rood ’ 225,-; bankst.
zwart skai ’ 175,-; bankst.
omatijd zeer mooi ’ 325,-;
bankst. gobelin stof iets
aparts ’475,-; eethoek
omatijd eiken ’ 275,-;
dressoirs omatijd va.

’ 150,-; ant. nachtcommo-
des va. ’ 100,-; ant. le-
pers. bedden. Ant. Vene-
ziaanse slpk., met handbe-
schilderde kast ’ 1950,-;
iets aparts ant. burootje

’ 575,-; oma divan ’ 125,-;
antieke spiegels, kasten,
lampen, gasfornuis, kook-
plaat, enz. Alles zeer goed-
koop, tel. 045-725595.

RENKENS 75 jaar fietsen.
Speciale aanbiedingen! j
Zolang voorradig ’ 100- ;
korting op elke heren- ,
merkfiets met terugtrap
rem. Union Sakai racefiets 'van ’ 669- voor ’ 489,-; ,
Union trommelremfïets
met verzekering slechts j

’ 599,-. Dealer van Gazelle-Batavus - Union - Tomos - ;
Peugeot en Burgers fiet- j
sen en Vespa brommers. ,
Inruil mogelijk. Donder- ]
dag koopavond. Dorp-
straat 114 en 118, Bruns- :
sum. tel. 045-251225. j
Te k. BSA DAMESFIETS '■3 versn. ’ 250-, tel. 04405- "2382.

Bankstelkussens <
voor uw bankstel compleet set (10 stuks) in diverse stof- .
fen nu ’ 585, idem compl. set in runderleer / 1.275. Uit 'voorraad leverbaar. Führen Woninginrichting, Wan- ■nerstr. 14, Heerlen-Nrd. (Heerlerheide), tel. 045- '■222622. |

Diepvriezers
Bij Van Erp het voordeligst. Van 50 tot 600 liter. Reeds 'v.a. ’ 498,-; Ruton - Philips 265 liter kist met laag :
stroom-verbruik, nu ’ 678- Alleen bij V. Erp. Sittard, I
Putstr. 34, 04490-13531. Heerlen, Glaspaleis, 045- <711300. Kerkrade, Hoofdstr. 12, 045-456999.

Zonnehemels
Gebogen hemel met lange 1.80 mtr. Snelbruinlampen ,
compleet met in hoogte verstelbaar statief. Alleen bij
Van Erp voor ’ 1648,-. Sittard, Putstr. 34. 04490-13531.
Heerlen Glaspaleis 045-7113^00. Kerkrade, Hoofdstr. 2,
045-456999.
ANTIEK! Totale uitver-
koop, alles moet weg!!!
Prachtige kasten, eet-
hoeken, salontafels, secre-
taire, commodes, nacht-
kastjes, veel klein goed zo-
als electr. en olielampen
ketels, koffiemolens,
lampetstellen, dubbel-
loops voorlaad jachtge-
weer, enz. enz. Alles gaat
weg met grote kortingen.
Bilderdijkstr. 28, Heerlen-
Molenberg.
Te k. oude zware barok
SALONKAST en oude
zware barok eethoek. Ook
apart te k. Tel. 458908, Nas-
saustr. 38. Kerkrade.
Te k. DAMESRING met 6
brill. nw. + certif. Tel. 045-
-750587.
Te k. MORELLEN ’2-
p.kg. tel. 04490-23020.

Te k. z.g.a.n. KINDERWA- 1
GEN 3-in-l, kl. blauw, tel. :
045-721312. 'KANTELDEUREN in 23 \
maten, direkt uit voorraad -leverbaar, tegen absoluut :
de allerlaagste prijs. Fa.
Straten, Eykskensweg 18,
Geulle. 043-641044.
KASREGISTERS, weeg- ischalen, slagerijmachines, i
Nieuw en occasion. Ruime
keuze, volledige garantie, i
eigen servicedienst. Rol-
tex b.v., Industriepark de
Horsel Nuth L. Tel. 045- ■242880. Ma. 8.30 - 20.00 u.
(koopavond) di.-vrij. 8.30-
-17.30 u.
KOOPJES. Bureaus, stoe-
len, ladenkasten, archief-
kasten, schrijfmachines en
tekentafels. Veldhofstr. 60,
Eygelshoven.

Stalmeier Music
Hoofdstraat 32 - Hoensbroek - Tel. 045-214253

Voordelige aanbiedingen
en occasions op allerlei gebied.

Orgels, accordeons, gitaren, slagwerken, blaasinstru- .
menten, orkestapparatuur, enz. ,

Eigen service- en reparatiedienst
NIEUW nu in deze dure
tiid ook in Übach o.Worms. een winkel met
goede 2e-hands kleding 't
Snuffeltje, Hoogstr. 19,
Übach o. Worms, Laura-
dorp, tel. 045-317781.
NIEUW. Laat uwfoto's, re-
pro's of diploma's op echt
linnen zetten, net als een
echt schilderij. Als intro-
ductie fm augustus voor
de helft van de norm. prijs.
Kunsthandel/Lijstenma-
kerij Hub Vleugels. Ein-
derstraat 25, Kerkrade tel.
045-455770.

IJZER en staal. Verkoop \,
van alle soorten staafstaal. -ronde buizen, vierkante ■buizen, rechthoekige bui-
zen. betonijzer, bouwstaai- .
matten, balken en platen, j
Ook verkopen wij alumi- ,
nium, koper en messing. ,
Alles is op maat leverbaar. -Felix Philips, ijzer en staal. 1Industriepark Nuth. Tel. t045-241422. T.o. Makro. i
Te k. PLEXIGLAS op i
maat gezaagd. Daemen <Kunststoffen Past. 1
Eijckstr. 14a Berg a.d. (
Maas tel. 04495-6315. 1

Telefoonbeantwoorders
Telefoonnummerkiezers ■Doorkiezers

Huur, koop, lease. Habilectro. kantoor- en showroom, |
Maastrichterlaan 32, Beek, tel. 04402-78888.

Nu de grote verhuizing
van cc. Kleba te Bruns-
sum nadert staan in ons
magazijn 25 st. eiken bank-
stellen metkl. besch. vanaf

’ 600- 20 st. eiken kasten
z.g.a.n. vanaf ’ 895- 25 st.
eiken eethoeken nu ’ 495-
-tafel en 4 stoelen, 5 st. mo-
derne slaapkamers vanaf

’ 850- grote resten vloer-bedekking 4 mtr. br. in pr.
39-59-79 en nog 4 rollen
wollen berber voor si.

’ 89- de mtr. en 4 mtr. br.
Verder tientallen klein-
meubelen zoals stoelen,
losse tafels, fauteuils, keu-
keneethoeken enz. enz.
Nergens goedkoper. Alles
wordt thuis bezorgd. Voor
inruilmeubels, eiken kas-
ten, compl. eethoeken, de
laagste prijzen van heel
Limburg. C.C. Kleba te
Brunssum en meubel-
beurs te Hoensbroek, tel.
222870.

King USA Trombones alle
typen vanaf ’6OO,- Ba-
strombones King ’2250-
Trompetten in lak ’ 1195-
Bugels ’ 950- Verzilverd

’ 100- meerprijs Cornet-
ten lang model ’950-Korte modellen verzilverd

’ 950- Benge Bugels ver-
zilverd ’ 1350- B en H ver-
zilverd ’ 650- Blessing
verzilverd ’ 650,- Selmer
Saxofoons vanaf ’ 1495-
-alle typen voorradig Klari-
netten de beste ’ 1750-
-vanaf’ 250- Sousaphoons
(geen plastic) King USA in
etui ’ 4500- Fagotten

’ 1995- Bes Bassen vanaf

’ 2595- Strijkbassen ge-heel klankhout ’ 1950-
Fluiten Gemeinhardt ver-
zilverd ’ 695- Artley

’ 595- Complete drum-
stellen nu ’ 895- mcl. bek-
kens, cello's vanaf ’ 250-
Alles nieuwin etui. Ronald
Suiker Vaillantlaan 274
Den Haag tel. 070-806793.

Kleuren-televisie
66 cm grootbeeld met afstandsbediening en teletekst.
Bekend Duits merk, 39 kanalen. Te betalen in 3 keer,
zonder rente of ’ 54,09 p/m via p.l. Bel Van Erp 04490-
-13531. Putstr. 34, Sittard.
31 Juli gaat de Fa. Kleba
definitief de zaak sluiten
en verhuizen wij de zaak
naar Hoensbroek aan de
Akerstr. nr. 232. Wij hou-
den nu geen opruiming
meer maar een laatste prij-
zenslag. Kom loven en Die-
den. Voor spotprijzen bie-
den wij de laatste goede-
ren aan. Let op! 12 eiken
kasten staan nog te koop
vanaf ’ 895,- 15 st. eiken
bankstellen ’ 795- ’ 975-
-f 1295- ’ 1975- enz.
Weest er bij. Het zijn de
laatste. 8 st. zeer mooie
slaapkamers geheel
compl. voor ’ 1295- 9 tie-
nerkamers nu voor de helft
van de prijs, versch. losse
bedjes voor extra lage prij-
zen. 15 st. eiken eethoeken,
tafel met 4 mooie stoelen
compl. nu ’ 795- 5 st. mo-
derne kasten vanaf ’ 895-
-2 st. echt mass. grenen kas-
ten nu ’ 1395-50 st. RTV-
meubelen nu voor zeer
lage prijzen. Mimi-sets nu

’ 69- Enorm veel goede-
ren met kl. besch. Nu ver
onder de prijs. Kom zeer
beslist kijken. Er staat bij
ons nog een hele hoop tekoop. Kom kijken en neem
de buurman ook mee, nog
"14 dagen spotprijzen bij
C.C. Kleba te Brunssum.
C.C. Kleba te Brunssum
tel. 252739.

Te k. DAMESFIETS met
versn. i.z.g.st. Tel. 045-
-324584.
Te k. aangeb. nw. AARD-
APPELEN, erwten, tuin-,
snij- en sperziebonen. G. v.
Laar, Heerlerweg 23, Voe-
rendaal.
2 JBLBAS BINS, McKen-
zie speakers. 045-418598.
Te k. verstelb. MEISJES-
FIETS, gastoest. Schip-
pers haakgaren + 50 Itr.
vloeib. zeep. Tel. 420024.
Te k. ZÜNDAPP 3.70 mtr.
br. ’ 200-Tel. 045-419133.
Eiken bankstellen vanaf

’ 595- moderne bankstel-
len vanaf ’ 295- klassieke
bankstellen vanaf ’ 395-
-eiken eethoeken vanaf

’ 495- moderne eet-
hoeken vanaf ’ 195- eiken
wandmeubels vanaf

’ 495- moderne wand-
meubels vanaf ’ 195- ver-
der pracht barok meubels,
div. 2-zits bankjes en apar-
te clubs, enkelezeer mooie
antieke kasten en eet-hoeken. Verder hang en
staande lampen tapijten,
prachtige spiegels, com-
modes enz. Alles spot-
goedkoop en inruilen mo-
gelijk. OK-HAL. Agnes
Printhagenstr. 22-24 Ge-
leen centrum (vlakbij Alb.
Heijn).

Gedurende de bouwvakvakantie
zijn onze bedrijven te Geleen en
Schaesberg normaal geopend en

bezorgen wij tegen geringe
vergoeding door heel Limburg.

Profiteer van onze vakantie-aanbiedingen!!!
Swart's houthandel b.v.

Hout- en bouwmaterialen
GELEEN SCHAESBERG
Kampstraat 2B Wattstraat 5
(Lindenheuvel) (nabij Baanstraat)
tel. 04494-49270 tel. 045-313079
LICHTKOEPELS div. af-
metingen. Fabrieksprij-
zen. Daemen Kunststof-
fen. Past. Eijckstr. 14a
Berg a.d. Maas, tel. 04495-
-6315.
POTKACHELS, kolenka-
chels en houtkachels nu
zomerprijs, 04459-1638.
GRINDTEGELS 60x40x6
vanaf ’ 3,75 mcl. BTW. Bo-
ven ’ 300- franco thuis.
(Ook tijdens de bouwvak
open). Gebr. Creugers,
Economiestraat 46, Hoens-
broek. tel. 045-213877.
Te k. PLANKEN, balken
en kepers. Matrak Nuth
tel. 045243736.
Te k. RADIATOREN, golf-
platen, ijzeren balken. Ma-
trak Nuth tel. 045-243736.

Te k. 4 in g. st. zijnde
RAAMVLEUGELS met
glas, lang 1.29m, br. 65 cm
Tel. 714329 Weltertuynstr.
7 Weiten.
Te k. eiken WANDMEU-
BEL 3.80 m lang, 2.10 m
hoog, 8-delig nw.pr.

’ 3500- nu ’ 750- Kemp-
ken 197 Heerlen tel.
726810/726752.
K.0.M.0.-keur geimp-
gregn. TUINPALEN.
Planken. schaarhekken,
vlechtscnermen. Houth.
Impreg, In de Cramer 104,
Hrl. Geop. 10-12 uur. Tel.
045-751687. (tussen Limb.
Dagbl. en woonwagen-
kamp^
Antiek HEKWERK IV. m,
3 m. 4/2 m, 6 m + antieke
poortjes. Tel. 04459-1638.

Opgelet. In onze zaak
staan ca. 65 KASTEN v.a.
’200,-; ca. 45 bankstellen
vanaf ’200,-; ca. 30 eet-
hoeken v.a. ’200,-. Ook
enkele antieke kasten en
eethoeken. Inruil mog.
Loop eens binnen bij Lei
Romer, Einderstr. 46,
Heerlerheide (Heerlen-
Noord) t.o. sauna Poglajen
naast tankstation, teL 045-
-215716. geopendvan 10 tot
18 uur. Donderdag koop-
avond^
Ramen, deuren. ROLLUI-
KEN, knikarm zonwering
nu met grote korting. Gof-
fih, Schelsberg 302 a,
Heerlen, tel. 045^726210.
Te k. WANDMEUBEL, br.
2,75,ho. 2 mtr. Etna-gaska-
cheltje. Tel. 045-220034.
BIELSEN, balken, kepers,
vloerpl. veldbr.st. radiato-
ren, afbr.mat. Bouw-
bergstr. 100, Brunssum.
251964.
Rode BESSEN en morel-
lenkersen, ’ 2,- kilo. Aker-
steenweg 240, M'str., tel.
613517.
Voor al uw ANTIEKE
meubelen, klokken én
kleingoed. Rdr. Hoenstr.
75, H'broek, tel. 045-
-226052.
BRUIDSJURK met hoed,
mt. 38 + bruidsschoenen,
mt. 36, Jan' Steenstr. 5,
Meezenbroek-Heerlen,
045-720383.
Weg. plaatsgebr. antiek
DRIEZITSBANKJE, tel.
045-211410.
Te k. wegens overplaat-
sing naar net buitenland
complete 2-pers. SLAAP-
KAMER donkerbruin
hout met spiraal en spring-
box matras ’ 2350-, Dank-
stel blauw bestaande uit 5
elementen ’ 975,-, 2 gre-
nen hoektafels samen

’ 237-, 1 grenen tafellamp
’B5-, tel. 045-718164, tus-
sen 10en 17 uur, alles maar
3 mnd. oud.
KTV's prima spelend van-
af ’ 250,-, diverse stereo-
apparaten, inruil mogelijk.
Julianastr. 53, rioens-
broek, tel. 045-222235.
Te k. nieuwe AARDAP-
PELEN 45 et per kg per
zak; dikke spekkersen,
kersen, kruisbessen en
rode bessen; 5 kg voor

’ 8,50; aardbeien ’ 2,50 per
kg per kist; perziken 20 st.
voor ’ 5.-; tomaten 6 kg
voor ’ 8,50; spinazie, andij-
vie, rabarber ’ 6,50 per
kist; tuinbonen 65 et. per
kg perkist; erwten, peulen
en snijbonen; prei ’ 8,50
per kist; dikke asperges

’ 2,75 per kg per kist. Tim-
mermans Julianastr. 15
Merkelbeek.
Dames- en HEREN-
SPORTFIETS met ver-
snellingen en jongensfiets.
Nieuw. Koopje. Provincia-
leweg Zuid 143 Oirsbeek.

Te k. SIMCA 1100 bj. 1975,
1 Hamburger aanhangwa-
gen met grill m. bain Marie
m. magatron, gasfornuis
op krachtstroom, ijskast
voor caravan, gewoon gas-
fornuis ’ 100-, tel. 04490-
-25262.
Electr. ORGEL merk Cos-
mofox Bizard 335, te bevr.
Lourdesstr. 72, Kerkrade-
West.
Te k. klassiek BANK-STEL. In g.st. Eynattenstr.
25. Schaesberg.

Te k. gevr. GOUD, zilver,
sieraden en munten, Ka-
pot of heel, kleine of grote
partijen, ook 1 gram is wel-
kom. Bod en taxatie vrij-
blijvend, hoogste koers,
contante betaling. Gebr. v.
Verseveld, Saroleastr. 80a,
Heerlen, tel. 045-714666.
Elisabethstr. 38, Geleen,
tel. 04494-43754. -_
Inkoop van GOUD & zil-
ver, tegen contante beta-
ling. Juwelier Vaessen,
Markt Heerlen. Tel. 045-
-712440.
Te k. gevr. KLEUREN TV,
klein defect geen bezwaar.
04406-12875.
GOUD & zilver Simunt
Sittard. Hoogste prijs voor
alle goud, zilver, briljan-
ten, antieke sieraden, zoals
armbanden, horloges, rin-
gen, kettingen tandgoud,
sloopgoud, zilver, o.a. be-
stek, munten en pennin-
gen, ook alles wat stuk is,
contant geld, vrijblijvende
taxatie Simunt Mis-
broekstr. 2, Sittard (achter
Albert Heyn). tel. 04490-
-21965, iedere dag geopend.
Te koop gevr. KOPER
alum. papier, ijzer enz. Hu-
dales, Kampstr. 22, Ge-
leen, tel. 04494-47092.
Te k. gevr. gr. KOEL-
KAST, tussen 200 en 400
Itr., 04494-42761.
SLOOPAUTO'S vanaf
f 25- tot ’ 600-, tevens tekoop gevr. oud ijzer en me-
taal, tel. 045-321057.
Te k. gevr. eiken KAST,
bankstel, eethoek, ijskasten diepvries, tel. 04490-
-23248.
Te k. gevr. alleen van win-
keliers: RESTANTEN,
div. branches, ook textiel-
§ordijnstoffen, enz. Hu-

ert, Bloemenmarkt 8, Ge-
leen, tel. 04494-42760.
SLOOPAUTO'S te k. gevr.
teg. zeer hoge prijzen en
tev. schadeauto's, tel.
04744-1981.

Gem. KAMERS te h. m.
aparte douche en w.e. Te
bevr. Dumontplein 11,
Bleijerheide.

Kantoorruimte
te huur. Willem II Singel 33A. Diverse vertrekken V
m2). Tel. 04750-10185 tijdens kantooruren.

_. .Ji

ZELFVERHUIZEN met
onze speciaal ingerichte
meubelwagens voorperso-
nenautorijbewijs. Tevens
verhuur personenauto's en
busjes. Autoverhuur Col-
laris. Schelsberg 45, Heer-
len, tel. 720202.
Te huur aangeb. mooie
gem. KAMERS met cv.,
gebr. v. telefoon, keuken
en douche, te Kerkrade.
Tel. 04451-1295.
Heerlen te h. FLATWO-
NING. Ind.: woonk., keu-
ken. 1-2-3- of 4-slpk., dou-
che, w.e. en berging. Inl.
045-726926.
Te h. in centr. Heerlen AP-
PARTEMENT. Inl. 045-
-711617.
GELEEN-ZUID te huur
mod. halfvrijst. herenhuis,
c.v. gar. + tuin, ged. ge-
stoff. f89- p.m. Geen
groepering. 04494-43642.
Te huur aangeb. riant gele-
gen APPARTEMENT, te
Heerlen-Molenberg. In-
lichtingen: Kerkraderweg
42 Heerlen.
Te k. APPARTEMENT
voor 1 pers. te Kerkrade.
ZiWslpk., eig. keuken en
badk., t.v. en tel. Geh. ge-
meub. f390,-. Tel. 045-
-451391.
APP. te huur v. 2-pers. zit-
/sl.kmr., keuken, badk.,
cv., f58- p.m. 045-
-412035.
HEERLERHEIDE te h.
gem. KAMERS. Inl. 04951-
-32643.
Te h. ZITSLPK. meteig. k.
w.e. en derg. Terwinselen,
tel. 045-310839 b.g.g. 045-
-315447.
Compl. gemeubil.-gestoff.
2-KAMERAPPARTE-
MENT. Nieuw ingericht
met slaapk. en woonk-,
met douche en wc. en
gesch. gebruik van keu-
ken, aparte opgang met tel.
en tv-aansl. op de kamer.
Ligt rustig en vrij en bal-
kon met veel bloemen.
Lage borg en huurprijs. Te
bevr. bij de Meubelbeurs,
Akerstr. 250 te Hoens-
broek. Tel. 045-222870.
Te h. centr. Hrl. 1-2 pers.
gem. KAMERS m. gebr. v.
keuken, douche, c.v. Tel.
045-717525.
Te h. centrum SITTARD
1-pers. gestoff. kamer met
cv., geor. v. keuken en
bad, huur all in. ’365,-
-p.m. waarborg ’200,-. Te
bevr. 043-16111.

ITe huur centrum SIT-
TARD, 2 pers. gestoff. dak1 app. best. uit woonk.,
slaapk., keuken, bad en
toilet + berging. Huur all
in f 675.- p.m. waarborg
’350,-. Te bevr. 043-16111.

Te huur in Heerlerhgß
ruime ZIT SLAAPN
MER met gebr. v. keukj?
douche, eigen opgaf!
f 95-p.wk. all-in. T.-
-223482. b.g.g. 045-22123
Te huur compl. inger. BJVENWONING te KerW
de op z.g. stand, v. alleen-
pers. Tel. 045-451491._^
Te h. prachtige PRIS
CLUB. Br.o.nr. RO !
Postbus 46. 6040 AA
mond. jr
Te h. gem. BOVEN*'
NING. fl5O.- p.wk. Te
045-452144.
Voor NET persoon per'
aug. mooi gemeub. kar?
in Hrl.-centr. te h. voor >'
045-217592. ,
Te huur CADIER É
KEER (Limburgerstra»
mooi eenpersoonsappall
ment bestaande uit vvoOj
kamer met open keu»*
slaapkamer, douche 'w.e.-ruimte ’672,50 (fl
in), huur garage mogelu
Inl. Nicolai Make
tel. 043-54555.
1/2-pers. KAMERS
huur. All-in v.a. 1 aHï
f 350 - ’ 500. Café/pensig
Geverikstr. 30, Beek. ltr
04402-71845.
Gemeubileerd APPARI'
MENT vanaf 1 aut
04492-1298. __^
Te Nieuwenhagen
VENWONING + bei
woonruimte te h. Tel. ü
310706. Na 18.00 uur
Te h. APPARTEMËSKerkrade en Hoen si
tel. 045-723988. J
Te h. per 1 aug. Iv
APPARTEMENT in C_\
Hrl. Inl.KaasshopAl
34, Heerlen. !_--<.
KAMERS te huur ’3o*)
p.mnd. Rijksweg Ni
Sittard 04490-12078,
11.00 uur.
Gem. APP. te huur of»
Sittard, tel. 04492-4539^Weg. emigratie HÜ,^-
WON. te Heerlen. G°,
onderh. m. enige o\
me. Huur f6OO p. nj,1!}
Huursub. mogel. Tel. »
'23481. __^

Te h. gevr. kleine BUNu i[
LOW of vrijst. woning-„«"
km rond Hrl. Tel-
-492405-13717. _^C
Te huur gevr. BUN^iLOW of vrijst. huis y
evt. bedr.ruimte of g'J\c
Event. nader bereid t°lT Ppen. Br. o. nr. HO 085. faKouvenderstr.
6431 HE Hoensbroek^Teh. gevr. KAMER in P.of omg. Te1.04933-403^

PERSOONLIJKE LENINGEN
Wij kunnen weer bijzonder gunstige Persoonlijke leningen, zonder onderpand verstrekbaar
2e hypotheken verstrekken. Vergelijk onze en meestal kwijtschelding bij overlijden. I
tarieven. U slaagt nergens goedkoper. i — 1
« _-»■*> ■ iwi-»_r*k-»-l 11-IXI-IM .nhander, 96x 84x 72x 60x 48x 36x ■2e EN 3eHYPOTHEKEN 5100 120,> ,42, m, I
ZONDER NOTARIS- EN TAXATIEKOSTEN 10.100,- 171, 185,- 204, 233,- 276, 347,-

-, — 1 15.100,- 249,- 270,- 299,- 345,- 409,- 515,- t
netto in looptijd in maanden 20.100,- 323,- 351,- 390,- 456,- 541,- 682,-
-handen -„ IRn 19n ~ 25.000,- 402,- 437,- 485,- 567, 673, 849,-

-( 1%) 'wx ,ÖUX l*ux /zx 30.100,- 478,- 521,- 578,- 679,- 805, 1016,

15.100,- 171,- 186,- 220,- 299, 40000- «■" 692" 768' **"' 107°' 135 V[
20 100- 217- 237- 285- 390- n lening met looptijd van 96 mnd. geldt voor woning-

nw'nnn' o-./»' ooc' ,c«' joe' verbetering en o.a. aanschaf van boot of caravan. I
25.000,- 270,- £SO,- OO'*,- WO,- I ___ -
30.100,- 318,- 349,- 420,- 578,- u kunt ons dagelijks bellen van .
35.000,- 369,- 405,- 489,- 672,- 9 tot 21 uur.
40.000,- 422,- 463,- 559,- 768,- FINANCIERINGSKANTOOR MOONEN

I — ' HOOFDSTRAAT 9, NABIJ MARKT .
[fiM^ÏÜM 045-225000* TZTJSSSSSt EUuU^^^_^UML__ZlL_\J (dagelijks van 9 tot 21 uur). KREDIETBEMIDDELAAR vsx^LW
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i ■ ■
JËË__W____M_W____W_____Jg__

«Jl i _ I mja _4_ __M m i M mM «J k «Ik l 1 JS!er_!' P»|U J.DD fles 0.3 liter ±.o*7. k « v fl nn d Oude Waag i uaoo li >_*■>_*>✓

Ww^^^Al I^^^^ l»llli'i ill —i— '3 J Ananasschijven

| K^Jvers.!oo^^ f Se'^ers, 2^ram
ala granl P^ met.chocolade, OQC p .StLS'" P I^"' aR I "

111 29J 99 B X^mJJmf l l^Jm-m\\\\ "-^** £C 4.25 §££.... 2.98
L g^^-^fe ** _i^^__ «___ps-1 WÈV a __» * *11 „Campma", 1 OO _*_■ n u rv/i-,"; _*♦-__-►,_-__-__■*♦«— ir^* "**ni!gü W M bak liter 1.00 Wollmesheimer Maggi stamppot

----"-"" i^llÉP \W3m déïïk'W „,-,. .T„- tjt^^^^^m herrlich ii C/\ diverse smaken, n 1 Ap- jé I^^ .-^ ___L .^l^JP* l/M! u/.V'k^________________________ fies 0.7 liter *f.DU i blik _£..___ t/

__i£ "^ Ékl L__3_ffg W^ ;*3 l|k. Snijworst q<> 0.7 liter O.^D 340gram 1.0/

V^ -mk A^9____Ë___^_B_l ■'er k. ©W_- ■ _______________________ aphalrtinnoram X^ o -____. __■ blik 400 gram ... _L.0«7V lliPl niiiml K ■ b_^_____________M genaKt ïuu gram %j+j Smith super chips _
w Wl : k^-yj Mts P_^ .iin^^M PaPnka/naturel'- QQ Bockwurst OOQ

____ ___£*___$__ WmW^S^ _§1 \\mmmmf-tf^S^tl_\ mAI I Sinaas- blank/geel, 1.5 liter... /O pakl liter. L.C-I

__^_____^t__\ Hpll^^l I WA T È I |^_M I I I_^m^__ f(\^kr^^^__>^
Wlf^^\Wi__\\__\ A___________l PP_!____7________ii |V_i^^_^^^ l ' blanke nam-

m^rr m]\\W_\\ \_Z R^^V//ATHJ m^^^ *— — £ ■__ lappen i aqo .--toS
___________________ ■ElwJl mwßm\m TjfeM! wAwkS^^^^ I UI/ f' ep * Varkens- L \.

p'n' IH F h t' t t ■ Runder- L______L -ém

( r~^o&xcJk&^ gratis!* Huishouden. Van wie anders? Kom. En maak van iï S
knapPbere°°d

iqq _ji,_^_-^ u, .^u^. liri^_^

I Lg^ ,JJk gr^»11 S^9S3. deze lekkere weekjes extra goedkope weekjes! ' 4
booBracr ÜOeaKOOp nUISnOUaen.

? saiad^lg^L^^1 Samen met de Kamp,oen Goedko°p Huishouden.. | S^i.is! Dat blijkt uit alles!
*Gf3^-. # WINKELCENTRUM DE PAREL BRUNSSUM " RIJKSWEG-ZUID 87 GELEEN " FRANCISCUS ROMANUSWEG 2 MAASTRICHT (TUSSEN KIJKSHOP EN SUPERDOE) "l» , * " WINKELCENTRUM DN TEMPEL SITTARD "

f ®KEULEN B.V.
Hij Thull 40, Schinnen, tel. 045-243222.

UW ADRES VDOR: asee?

Shell brandstoffen en smeermiddelen.
Briketten en houtblokken, poetsartikelen,

gewasbeschermingsmiddelen, onderhoud c.v.-installatie.

mmmmmmmmT^WP^FWÊ^BKÊ^M

j Baksteenstrippen
J grootste sortering van Zuid-Nederland. Uit eigen za-
-5 e^'1' Vanaf f9~Per m - ook verzorgeh wij nu uw zet-■ n voegwerk. FrepaC.V., Hoqeweg 10, Voerendaal, tel.f!^!>752294.
I ÖOrn_£?k Bv- Steiger- en& HiiVt^MaciiiNEVEß--9 Srh.R

L Edisonstraat 8,\ 3l?i£sberë' tel. 045--]| ttji verhuren alle MACHI-II Den en hulpgereedschap-
!j 0 ' v°or de bouw, ver-

g Br^ryy bestratingen,F|r ndverdichting Inz.; Mi?Wr?.achines Danioi-: gaux 8.V., ind.terreinDel.e , 108, Heerlen. Tel.I S2_in93a
! v,^TELDEUREN (ook

'r industrie) of rollui-, V,_L bestellen. Straten: 7-ni»%n<feal bellen tel. 045--"JjVTenelenweg 8-10.. iji^ens de bouwvakva-Vl„"? normaal geopend.„'degels vana? ’ 19,50
.}«; wandtegels vanaf, ..'p^O per m 2; baksteen-,^'Ppen vanaf f7,50 per

IIlRr?o?,uweentrum VAN
Üha Bv- Buizerdweg 6,

*10511 °' Worms' teL ('45"

tam S^n. Dorpstr. 25, Sit-

' fï.rm ?eI voor fo'der of in-<£S__j_tieL tel. 04490-19970.

I Kf]ppfeberi of zoeken een
2m;h t " voor uw huis in

' _snnn mburK- Prijsklasse
Mat0?-- tot .'150.000,-.tits' lafdij Peters & Part-
straat A&nes Printhagen--o^l^ Geleen. \,l
ög^j BELEGGINGSPAN-
°I.K^' ~„ kamerverhuur,
Oen VU2-500-- Beide Pan"cv, ’ 275.000,- vr.pr. Ook

045-717903.
gtSen. centrum. Goedrn elBY n, ruim woonhuis
konV helder, woonkamer,
achtZ!1 met aPP- serre,intertuin. Ic verd.: 3 rui-
badl, pks- 2e toilet, bet.
en ? ,' met ligbad, douche*oldfX"W'A2e verd-: 2 slPks-direkt' Aanvaarding evt.

teöoo- k.kKomw-- 7!2255!2255 Heerlen' tel. 045-- . pEVR. woonh. m.
21574 f 90000 Tel' 045"

""en/iffv0 k- Sesch- v. die-ver_fV*- tuin 600 m2, cv,
Suwu eu,k' Sr- 4x4 m' aan"
9*6 , euk-> gr- woonk.studeerk., bad m.

v
c
ah?' 3 slpk., gr. zolder«eer te traP> kelder. Alles

f Uc\ cr\%cd onderh. Pr.MO-000,- Tel. 045-316123.

Praat eerst eens met Cor-
nelis BRORENS over de
verkoop van 'uw huis. Ma-
kelaar en taxateur o.g.
Oranjelaan 211, Geleen.
Tel. 04494-40030.
Te k. tussenwoning te
SCHINVELD. Ind.: hal,
woonk. m. open haard,
eiken amerik. keuken,
badk. m. ligbad en toilet,
berging, cv., kelder, alum.
ramen, deuren en kozij-
nen. Ie verd. 3 slpk., grote
tuin en garage. Inl. na 19.00
uur 045-259207.
GELEEN-ZUID te k. goed
onderh. halfvrijst. woon-
huis met cv., L-vorm.
woonkamer 43 m2, 3 slpk.,
vaste trap n. zolder, kelder,
voor- en achtertuin, opp.
perceel 290 m 2bwj. '64,
kooppr. f 138.000- k.k.
Tel. 04494-45496.
ABAZ wilt uw huis verko-
pen. Deskundige en be-
trouwbare advisering is
het huiswerk van Abaz.
Abaz-makelaardii, de
Doom 23, 6419 CW Heer-
len. 045-718731.
TAXATIES binnen 24 uur
en als het moet dezelfde
dag. Cornelis Brorens, ma-
kelaar en taxateur o.g.
Oranjelaan 211, Geleen,
04494-40030.
Te k. BOUWGROND gel.
centr. H'broek, ml. tel 045-
-214399. na 18.00 uur.
Te k. EENGEZINSWO-
NING Kennedystr. 24,
Hoensbroek-Manarade.

DW.POEDELTJES, tec-
keltjes, yorksterriers,
korth. fokjes, groendalers,
alles pups, m. stamb. Wa-
lem 11A, Schin op Geul,
tel. 04459-1237.
Pony rijden!!! Kinderboer-
derij „OOS HEEM" Nieu-wenhagen i/d vakantie,
open 2-5 n/m.
Gratis POESJES af te ha"
len. Cluysenaerstr. 16,
Schaesberg, tel. 418277.
Te k. teef DALMATINER
2 jr. oud,.goede waakhond,
getraind, weinig gevlekt,
met papieren. M. Ander-
son, Olterdissenstr. 1 Ge-
leen^
Te k. Drachtige ROTH-
WEILER, teefje. 9 wk. oud,
ontwormd en geënt. Tel.
04494-48754.
PAPEGAAI te koop voor
/'250- met kooi, tel. 045-
-221827.

P^& Uitgelezen vakantie-plezier I
I v^ voor het hele gezin! I

Agatha Christie -De spiegel Klassieke griezelverhalen. Bloed, zweet en tranen. Mies Bouwman-Stukjes Seidman-Freud: Jaap ter Haar-Saskia en Jaap terHaar-Lotje enbarstte, hen van de beste Vieren twintig verhalen van Omnibus met een zeer uitge- van Mies. Een selektie van Hopsakee.Een speelhoek Jeroen-In de lente-Malle Chimps-apenstreken-detectiveverhalen van de wereldberoemde auteurs. breide kollektie oorlogsver- 50'Stukjes van Mies,' reeds vol spannende verhaaltjes gevallen-Met de dieren. ChimpenEekie-Opjachtkoningin van de misdaad- aa. Phoe, deMaupassant, halen.O.a.Tolstoj.Hugo, eerder verschenen in het waarbij je op bijna elke blad- De dolle avonturen vaneen naarChimp.
roman^stgesteide prijs Wellsav^. Vastgestelde prijs Lawrence.Remarque en weekblad'Margriet'. zijde iets kan laten bewegen, tweeling Met illustraties van Geïllustreerd doorRien
wasia^ö- b.a& W!_-r^Vfl^ Hemingway. Gebonden. Vastgestelde prijs wasOêröe- Vastgestelde prijs wasiOrOQ- Rien Poortvliet. Vastgestelde Poortvliet Lees overLotje en
j -. , |^K^^3L^_«i Vastgestelde prijs was_32rëe- 4.50 4.95 prijs was J-^rper deel Chimp. haar aapje die de

>% SB_L_m_^"^<^ tm 7"95 ___T'I ■_ r~*- 2.95per deel gekstestreken uithaalt.
2qs' *> H^SJnßHwNntMiii^É^i^BlJ '':-.,;.';- sss'^ —»* t ______^^^S^fmvs^^^^_____ ■''-■.■... /_wSr*sföt^£i^^JE<L-*-v #*}s*^ó' #

Eelke de Jong-Drama in WinstonGroom - Het 4e % "^ Hf-IJD! P'^^% j£_ W^ %'~~* .J_JQf_ i—^ '*o++ff\ _é%WÊ onderzoeker.Ontdek de
het bos. Met illustraties van bataljon. Oorlogsroman. >». v_*C^*^v # *-*+f4******"* "^ Il

trarasssro geheimen van de natuur-
Kees deKiefte. Een boeiend Vietnam 1966. Een spannen-% *.M*!_§_. en Cor Dens *** iJ^ AletSchouten-Het erf van wetenschappen! Een boek
verslag van deauteur, van de beschrijving van deBravo i lil y^ Deaoden uit hetOoqtPn *//</** Roosen Lap. Het verhaal met honderdenproeven en
zijn leven als schaapherder Compagnie. Vastgestelde Vl-^ÜI^ Een in leesbare taal uitvoeri- Chimnev -Oo onderzoek in

Va° ,weekatten de vele experimenten die iedereen
op de Veluwe Vastgestelde prijs was^SO 7.95 & %T^ttrt^T£°" ÏS^SS'" bSe^^SS oS" üï T"^*'pr,jswas^ses.9s ~~ÜB^\% **1 _l Oosterse religies: boek over aktiviteiten in de "ti%*lv? ' nodigdheden zelf kan doea

.«i^liiiil. D^^bQtnWft^É\M_i fc hindoeïsme,boeddhisme, vrije natuur. Vastgestelde
wasJ^e 4.95 Vastgestelde prijs was^SO

| ri_/or\cio #vwV^yi __Pro^l_P& taoïsme, sjintoïsme en Zen. prijs was.39r9ü 11.95 Jeeigen encyclopedie. Dit '95 _
"* Hkï :'^%^^^:._l betoverende wereld. *r-*^^M^ wijze alles over dewereld jij l||p

Alex Haley-Roots, wij Vastgestelde prijs was_24-96 B| " van maand tot maand buiten - f^QC^ .W>V__ _," __._J_L Rayner -Wat u altijd al aan
zwarten. Het monumentale 4.95 f 'ft verandert. Vastgestelde prijs 9^. -~r*s&^___W_W& Pk, # de dokter had willen vragen.
drama van Kunta Kinteen de * feftffcf was_34rSe 11.95 \"^" __T MWmmmÊ-W^ËÈf Zijn spataderen gevaarlijk'
zes generaties die na hem Langford-Beter foto smet €«2» fc Wf*^ Jg££m_%Wjmiffi Wat zijn galstenen en hoe
kwamen. Een eerste speur- uw pocketcamera. Allerlei ""*&¥& KathleenHudson-Handen gWjj J» ontstaan ze? Alle vragen zijntocht naar de bron, naar de wetenswaardigheden over I *»^-.w v ftt van m'n W-Zelfverdediging Robiller-Prachtvinken. *^^^^SIHHF gerangschikt naar de organen
wortels die 25 miljoen de pocketcamera, voorllo- I m^J^^-^^ , voor vrouwen. Een instruktie- In ditboek zijn 124 soorten Ons heelal Een overzicht waarop ze betrekking
Amerikanen metAfrika ver- enl26filmcassettes of een i S^M_m^^ boek met talloze aktiefoto's prachtvinken. hun herkomst, van de huidige kennis van hebben, hetgeen u helpt bijbinden. Gebonden. eenvoudige kleinbeeld- /fe ; r voor zelfbescherming. verzorging en kweek be- ons heelal Gebonden snel en trefzeker opzoeken
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Te k. DOBERMANN, reu 9
mnd. oud, zeer mooi, tel.
045-721067.
Te k. Perz. POES met pap.

’ 150. Inl. 045-414214.
Zeer mooie DWERGTEK-
KELS. langhaar met stam-
boom te k. Provincialeweg
Zuid 143 Oirsbeek.
Te k. DWERGPOEDEL-
TJES m. stmb. Div. kleu-
ren. Kennel v. Klein Nul-
land, Servatiusstr. 45,
Kerkrade, 045-453264.
te k. BOUVIER 1 jr. oud,
teef, l.harig. pr. ’3OO-,
04499-2948, na 17.00 uur.
Te k. 1 paar pracht RO-
ZELLA'S en roodruggen,
of te ruil tegen dwergpape-
gaaien. tel. 04499-1611

CONTACTBURO Lucie,
voor relaxadressen van
dames, boys enz. Tel.
04494-50921.
VIDEOCLUB 390 (flat).
Films uitzoeken en kijken,
privékamer, drankje gratis,
charm. bed. 04494-48933.
NORA: relaxen mcl. film
10-22 u. Stationstr. 31, Sit-
tard. contactburo.
CINEMA, privé. Entree

’ 15,- met 2 gratis drank-
ies, massage, sauna, rela-
xen, pornofilm etc. Maas-
tricht. Kapoenstr. 29, 50
meter vanaf Vrijthof, Ka-
poenstr. 29, tel. 043-
-18884.
DONNA-CHRISTIEN, spe-
ciaal voor oudere heren.
Tel. 045-227734.
CLUB PARIS, geopend
ma. t/m vr. v.a. 14 u.,
4-pers. whirlpool, sauna,
lux. baden, video en water-
bedden. Provincialeweg
31. Noord, Oirsbeek.
04492-1873. Spec. kamer
aanw.
ANITA ontvangt dames en
heren privé tel. 043-
-621737.

I NOENDA: van 10.00-
-| 20.00 uur, 04492-4518.

Ook zaterd. Assistente
gevr.
Club BELVEDÈRE, Val-
kenburg. Geopend v.a.
18.00 uur, sauna, hot pool,
video, solarium, gezellige
bar. Tel. 04406-40905.
NELLIE, uw vertrouwd
adres met film, drankje en
schuimbad, tel. 045-
-711378.
Nieuw meisje bij JANIN,
privé en escort. Tel. 045-
-441909.
Hallo heren, wij zijn nieuw.
PRIVÉ en escortservice
voor dag en nacht. Ook li-
veshows. tel. 045-424987.
Voor u heren, privé en ES-
CORTSERVICE, met leu-
ke meisjes voor dag en
nacht. Tel. 045-227495.
NIEUW: Privé bij Janine,
Bernadette. Tel. 04490-
-20464 vanaf 14.00 uur.
CLUB ROMANTIQUE pri-
vé en escort leuke meisjes
en jongens aanwezig.
Brusselsestr. 6 Maastricht
tel. 043-50339. Ook zater-
dags. Hoi Hoi.
SUPERSEXFILMSHOW
m-vr. va. 19.00 uur. Hoofd-
str. 39, Amstenrade. En-
tree ’ 10,-. drankje gratis.
SEXFILMCLUB. Pr. Hen-
drikln. 70A, Brunssum.
Charmante girls ontvangen
u ma-vr. 15-2 uur. Entree

’ 10-, drankje gratis.
Hoera, hoera, wij zijn nu
ook van 's middags 12 tot
's avonds 8 voor u daar te-
gen speciale matinee-prijs.
Gratis koud BUFFET. Ge-
opend tot 4 uur 's morgens.
Kings Club. Kaalheider-
steenweg 43, Kerkrade.
Tel. 045-421920.
BRIGITTE ontvangt u pri-
vé. Tel. 043-35259.
TAMARA ontvangt u privé.
Tel. 043-31440.

PRIVÉHUIS, tel. 045-
-461968. Tevens meisjes
gevr.
CONTACTBURO-LIM-
BURG kamerverh. 11-23
uur. Bern. privéadres.
Geen beroeps, keuze
d.m.v. naaktfoto's. Rijks-
weg Zd. 178 B Geleen tel.
04494-46884.
ESCORTSERVICE voor
een leuk meisje bij u thuis
of in hotel 045-225009.
ESCORTSERVICE charm.
dame komt bij u thuis of in
hotel. 045-222802.
DONNA-CHRISTIEN.
Speciaal voor oudere he-
ren. Tel. 045-227734.
Privé MARGO en Marion
m. Tm vrij. v.a. 11.00 uur
04494-52758.
ESCORTSERVICE: uit-
sluitend beauty's. 24-uurs
telefoondienst, ook week-
end. North Europe, Roer-
mond. Tel. 04750-31414 of
Maastricht tel. 043-12333.
Escortservice: North Euro-
pe vraagt leuke MEISJES.
Tel. Roermond 04750-
-31414 of tel. Maastricht
043-12333.
Privé bij JANETTE, tot 2
uur 's nachts. Tel. 045-
-444159.
Duitse MANNEQUIN ver-
wacht u in H'broek
Nieuwstr. 135. Voor ver-
dere ml. bel 045-424668.
LANA van Tiffaniclub nu
privé en niet duur voor jong
en oud 045-228431.
SONJA uit Beek verhuisd
naar tel. 04494-53846 van-
af 12.00 uur.
PRIVE-ESCORT Nancy en
Bianca. Live-show. Ook
weekends. Tel. 045-
-226980.
DOLORES en Vicky voor
'n goed en ~Heerlijk relax-
adr. Ook elke massage.
Tel. 045-752912.

SONJA!!! De goedkoopste
en de beste. Zeer knap.
Komt aan huis. 100% discr.
Tel. 045-324364.
LA COMPARSA: Vewas-
rade 37, gem. Nuth, tel.
045-241592, mcl. verw.,
zwembad, solarium, sau-
na, privé. Geopend van 11
tot 20 uur. Bar van 20 tot 3
uur.
Privé, leuke MEISJES ont-
vangen u graag in privé-
huis. ledere dag geopend
van 12 's morgens tot 2 u.
's nachts. Tel. 04402-
-78746. Laathofstraat 9,
Neerbeek.
ESCORT charm. dame
komt bij u thuis, 100%
discr. 045-727335, ass.
gevr.
CONTACTBEMIDDELING
L'Amour. Relaxadr., da-
mes, boys enz. Tel. 045-
-225237.
ESCORT sportieve dame
komt bij u thuis, 100% disc.
045-424927, ass. gevr.
ESCORTSERVICE!!! Li-
veshowü! Ook weekends!!!
Tel. 045-227178!!!
Privé MAGDA. Tel. 045-
-227873.
Mooi MEISJE privé, tel.
045-227542.
BERNADETTE bijzonder
lief van 10 tot 1 uur, ook
zat, en zond. 045-721759.
JAKELINE jong en spon-
taan, exclusief privé 045-
-721759, ook zat. en zon-
dag.
Priveéclub YVONNE, ma.
t/m vrij 12-23 u. Haanrade,
Grensstr. 23, 045-461968.
SAKYRA. Komt u nog?
Tel. 045-227873.
PRIVECLUB zoekt 2 goed
uitziende dames. Rijksweg
27 Z.Linne.
NIEUW! Nieuw! Nieuw!
Privé 2 leuke meisjes, tel.
045-228462.

Club VILLA JASMIJN. In
onze gezellige club met
zwembad, zonneterras en
video is de klant nog ko-
ning! Exclusief voor onze
gasten organiseren wij:
elke woensdag jarretelle-
avond! Elke vrijdag: top-
less-avond! Nu ook op spe-
ciaal verzoek van onze
gasten: elke maandag blo-
tebillenavond! In onze club
zijn 7 jonge meisjes aan-
wezig. Wij serveren elke
dag gratis snacks en hap-
jes. Geop. ma. t/m vr. v.
15.00-3.00 uur, za. v.
19.00-2.00 uur. Roer-
mondseweg 173, Weert,
tel. 04955-1678.
KATJA bezoekt thuis.
Goedkoop en discreet. Tel.
045-422564.
Voor gezellig samenzijn
met uw vriend of vriendin
kamers te HUUR per dag
of per nacht. Bel en reser-
veer 045-415794, discretie
verzekerd.
DIDI en Anja vervullen de
gekste wensen. Tel.
04402-74689. Tev. ass.
gevr.
CONT.BURO Yvonne, be-
midd. v. relaxadr. tegen
laag tarief, tel. 045-
-461970.

Hrl. Soe. Ver. van AL-
LEENSTAANDEN.
ledere woensdag de be-
kende gezellige dans- en
contactavond met -muziek
van onze d.j. Aanvang
20.30 uur. Vr. uitn. het be-
stuur. Chalet Treebeek.
Bewijs van alleenst. ver-
plicht
Zakenman, vrijgezel, 49 jr.,
1.80 gr. m. auto, zoekt
REISGENOTE voor va-
kantie en weekend. Post-
bus 31021 Schaesberg.
Vrouw 50 jr. zkt. VRIEND
tussen 50-60 jr. Br. o. no.
GE 629 LD Markt 3, 6161
GE Geleen.

Een goede relatie
iwordt opgebouwd in vertrouwen. Hierbij kunnen wij u

helpen. Vraagt vrijblijvend inlichtingen voor persoonlijke

' bemiddeling.
Relatievorming Limburg

Erkend door de raad van toezicht. Mevr. Reulen Hrl. :
045-412847. Mevr. Driessen, M'str. 043-35231. Mevr. i
Beckers, Susteren 04499-1435. Mevr. Crasbom, Roer- ]
mond 04750-23414, voor schrift, inf. Vestahof 41, M'str.

GELUK IS: liefde geven
en ontvangen. Zoekt u dit
nog steeds??? Bel dan
eens voor informatie. Ge-
woon doen! met mevr.
Seelen, Heerlen, 045-
-722323; mevr. Paffen. Bin-
gelrade, 04492-1926; mevr.
Ritzen, Geleen, 04494-
-41917; mevr. Baillieux,
Maastricht, 043-611563.
Stichting Aktief. erkend
door de Raad van Toe-
zicht, hoofdkantoor Hee-
renweg 1, Heerlen, 045-
-722333. Eventueel huisbe-
zoek.
Alleenst. man 45 jr. zkt.
een lieve eerlijke VRIEN-
DIN voor duurzame rela-
tie, tot 45 jr. Br. o. no. SH
521 LD Nobelstr. 12. 6411
EM Heerlen.
Alleenst. i.man 41 jr. zkt.
lieve VRIENDIN. Kind
geen bezw. Br. o. no. XE
746 LD Markt 42, 6461 ED
Kerkrade.
Nette dame 38 jr. i.b.v.
auto zkt. nette HEER v.
vaste relatie. Br. o. no. XE
745 LD Markt 42, 6461 ED
Kerkrade.

Boten motoren SNIJ-
DERS, M'str. Korvetweg
14, tel. 043-629530 Beatrix-
haven.
FRIESLAND te h. stacara-
vans va. ’ 200- p.w. Te-
vens camping aanw. Tel.
05614-1586T
Te k. VOUWWAGEN Con-
corde deLuxe bwj. '80, tel.
045-319037.

Tour de France
24 juli Parijs, ’4O,- p.p.
Div. opstapplaatsen. Boos-
ten, Verl. Klinkertstr. 26,
Hoensbroek, tel. 045-
-213218.

Te k. houten ZEILBOOT !
BM 16 m2m. 4 pk b.b.-mo- |
tor ligplaats Stevensweert,
vr.Dr. ’6900-, tel. 04490- ;
13710. I
Te k. HANOMAG diesel i
compl. ingericht als cam- ]
pingbus. Te bevr. Dieter-
derweg 38, Susteren, tel. |
04499-3211 pr. ’2500,-. :
Te k. STACARAVAN met (
vlonder, i.z.g.st., vast
standplaats op camping |
Bousberg,Schaesberg, teL
045-713725. i
Te k. oi' te h. CAMPING- 'HUISJE op camping Heel-
derpeel, tel. 045-216416. |
ANWB in samenwerking i
met RENT A TENT, ver- 'huurt op een aantal top- ]
campings in Midden- en j
Zuid-Frankrijk compleet
ingerichte luxe bungalow- itenten, vanaf ’ 399,- per ,
week voor 5 personen, in- (
clusief standplaats. Vraag
documentatie: 04750-15583 >(dag en nacht). (
Paradiso VOUWCARA- .
VAN met vast daken voor- .
tent i.z.g.st. Dassen, Sta- i
tionstr. 6, Kerkrade. j
Dethleffs CARAVANS.
Type 370 met koelkast, etc. inu voor 10.000 gld. Cara-
vanshowhal Tillemans, ,
Haefland 19 (ind.terrein)
Brunssum. ï
VAK.HUISJE te k. Kam- i
ping Lanako (B), tel. 043-
-627470/628161 t.e.a.b. i
Te k. snelle ZEILBOOT 'met twee zeilen, geheel 'compleet ’ 1250-, tel. 045- (
721759. ,
Te k. en te h. stacaravan,
wc. en douche te BELGIË. v
045-225118 of 221663. <
Te huur lichtgew. TOER- <CARAVAN, 3-pers., mcl. I
voortent en gas, zonder t
standplaats. ANWB-voor- Iwaarden, na 15 aug., p.wk. J’250,-. Inl. 045-710124. <

Te k. CARAVAN merk
Wolf, 3-pers., met v.w.,
zom.- + wint.tent, zeer
mooi, ’ 1950,-. Tel. 045-
-416342.
Oostenrijk, Maria Alm: te
huur VAKANTIEAPP.
Tel. 045-410353 's avonds.
Te k. grote VOUWWA-
GEN La Bohème Senior,
pr. ’ 1500-, tel. 045-211410.
Te k. 6-pers. BUNGA-
LOWTENT eenmaal ge-
bruikt, tel. 045-256793.
Te k. TABBERT 3300 zil-
verserie 1978-, kachel, koel-
kast, enz. prima Gotschalk
voortent, vaste prijs

’ 7000- 04492-2379.
Auto en caravanhandel
DE VIERSPRONG Gos-
ser 5 en 6 pers. tandemas-
ser pr. f 4750,-; Wilk 3 a 4
pers. enkelasser pr.

’ 2250,-; Astral 3 a 4 pers.
enkelasser pr. ’2100,-;
Weltbummel 2 a 3 pers. en-
kelasser 2x va. f 1500,-;
Eigenbouw 3 a 4 pers. en-
kelasser pr. ’ 2200,-;
vouwwagen 5 a 6 pers.
i.z.g.st. merk Bohème pr.
’2350,-; Opel Blitz kam-
per 4 a 5 pers prj 4250,-;
VW bus kamper 2 a 3 pers.
pr. ’3100,-; speedboot 35
pk merk trailer i.z.g.st.

’ 2950,-; weekendjacht 3 a
4 pers. met Heineman trai-
ler ’ 4450,-. Inkoop, ver-
koop en fin. Terlindeweg
12A. nabij kasteel H'broek,
geopend van 13 tot 18 unr
WINDSURFSCHOOL
Aqua Viva Eijsden is tij-
dens de vakantieweken
aan het grindgat te Oost-
Eijsden voor verhuur van
surfplanken. Tel. 04407-
-1945. na 20.00 uur.

Auto Limburg een kei in
lage prijzen, Kwaliteit en
service. Deze week vakan-
tieprijzenü! FORD Mus-
tang 5.0 L Ghia, groenmet.,
type '80, met LPG, in
nieuwstaat, ’11.750,-;
Ford Taunus 1.6 L Bravo,
groenmet., bijna '82,

’ 10.750,-; Opel Ascona 1.9,
blauwmet.. bj. '81,

’ 11.750,-; Peugeot 505 GR,
groenmet., '79, ’ 10.750,-;
Taunus stationcar 1.6,
rood,'Bo, ’8750,-; Audi 100
LS, groenmet., '80,
f 12.750,-; Renault 18,
grijsmet., bijna '81, ’ 8250.--; Toyota Corolla liftback
1.6 DX, '80, ’ 9750,-; Mazda
626, 4-drs., grijsmet., '80,
f8750,-; Taunus 2.0 GL,bruinmet., 6 cyl., '80,

’ 9250,-; Taunus 1.6 L, typem ’ 8750,-; Saporro 20D0
GSR, blauwmet., '79,

’ 8900,-; Cam'aro, bruin-
met.,. in nieuwstaat. type
'79, f8750,-; Opel Manta
Hatchback 1.9, groenmet.,
'79, f 9250,-: Toyota Tercel
DL. rood, '79, ’ 7900,-; Re-
nault 5 TL. rood, type '80,
’6900,-; VW Golf, rood,
79, ’8750,-; Citroen GS,
wit, 79, ’4600,-; Datsun
Cherry 1200 HB, 79,
’8750,-; Opel Manta 2.0,
79, ’8750,-; Opel Rekord
caravan 2.0 S, bijna 79,

’ 8250,-; Volvo 245DL, 77,
’9250,-; Audi 80 L, grijs-
met., '78, f 7250.-; Audi 100
GLS, rood, 78, ’6750,-;
VW Passat, groenmet., 78,
’6500,-; VW Golf diesel,
78, ’9250,-; Ford Fiësta,
rood. 78, ’7750,-; Ford
Fiësta, zilvermet., 78,
’7250,-; Mazda 323 1300
5-speed. 78, f 5900,-; Toyo-
ta Corolla 30, rood, 78,
f4250,-; Taunus 2.3 S,
groenmet., 77, ’4750,-;
Peugeot 604 SL automaat,
rood, 78, f 6750,-; Opel As-
cona 19 S automaat, 77,
f 5750,-; Honda Civic,
3-drs., blauwmet., 77,
f 4750,--Volvo 66, kl. geel,
78, ’5750,-; KTM motor-
crosser 500 cc, '81, ’ 1900,-.
Garantie, inruil en vlotte
financiering. Elke keuring
toegestaan, eigen werk-
plaats. Auto Limburg, Sta-
tionsstr. 43, Beek, tel.
04402-74808.

Schout caravaning
Dealer van de Reu, Graziella en Predom toercaravans, 'Camp-let en Mareehall vouwwagens, occasions voor- <tenten, tenten, campingart., koelkasten v.a. ’ 585-, ca- ;
ravanspiegels Spitfire ’ 65,-. Het adres voor al uw repa- i
raties en onderhoudsbeurten. Julianastr. 5, Merkelbeek, 'tel. 04492-1870. ]
Dancing Royakkers, Marktstraat 3, Echt. Woensdag 20

en 27 juli

vakantie-bal
Pils 1 piek.

Arke Busreizen
6 dagen Olsberg/Sauerland
Vertrek 1 augustus vanaf

475 - p.p.
10 dagen Elirsch/Tirol
Vertrek 25 juli vanaf

825 - p.p.
10 dagen Zeil am See/Salzburgerland

Vertrek 1, 8 en 15 augustus vanaf
815- p.p.

10 dagen rondreis Hongarije
Vertrek 1, 15 en 29 augustus vanaf

865 - p.p.
10 dagen Merano/Zuid-Tirol

Vertrek 28 juli en 11 en 18 augustus vanaf
775 - p.p.

10 dagen Hinterglemm/Salzburgerland
Vertrek 4, 18 en 25 augustus vanaf

680 - p.p.
5 dagen Parijs

Vertrek 1 en 22 augustus vanaf
375 - p.p.

12 dagen Bordighera/lt. Riviera
Vertrek 13 en 20 augustus vanaf

1035-p.p.
3 dagen Brodenbach/Moezel

Vertrek 6 augustus vanaf
265 - p.p.

3 dagen Aspelt/Luxemburg
Vertrek 6 augustus vanaf

255 - p.p.
Inlichtingen en boekingen bij uw ANVR „goeie reis" ]
Reisbureau, reisverkopende bank óf bel 053-353535.

Hotel Oeterdal
Neeroeterenstraat 41, 3671 Opoeteren - Maaseik, tel.
0932-11864265. Prachtig nieuw hotel, mooie omgeving.
Weekend (2 overnachtingen) kamer met ontbijt: 89 fl per
pers. (op basis van 2 pers.); 8 dagen (7 overnachtingen)
kamer met ontbijt: 294fl per pers. (op basis van 2 pers.).

Occasions met Bovag-ga-
rantiebewijs en betrouw-
bare service, o.a. DATSUN
Cherry 1400 GL. '81; Hon-
da Civic 1335. 5 versn., '80;
Solara 1600 GLS, '80; Re-
nault 4 GTL, '80; Renault
12 luxe, '79; Citroen GS
Special, '78; Triumph Do-
lomite 1850 HL, '77: Opel
Ascona 1900 N, 77; Dafss
Luxe, autom.. '76; Mini
1100 Special, '76, en nog
enkele goedkope inruilwa-
gens. Autobedrijf W. Von-
ken, Nieuwstr. 18, Hoens-
broek, tel. 045-212459.
PORSCHE 911 SC, div.
ace, achterspoiler enz.; te-
vens Porsche Targa vanaf

’ 12.750,-; Mercedes 280 E,
klein model, automaat,
schuifd. enz., '78,
f 12.750,-; Golf TL, kl. zil-
vergr.met. 5-bak, schuifd.,
sportv., enz. enz.,
f 15.900,-; Golf GTI, .kl.
rood ’ 10.750,-; BMW 728resedametal., type '80,

’ 18.900,-. automaat, LPG
enz.; BMW 318 (320-uitv.),
kl. zandivoor, '79, get. glas
enz., ’ 11.750,-; BMW 320,
kl. groen, ’5900,-; Opel
Kadett Hatchback, kl.
blauwmet.. '81. ’ 10.900,-;
Ascona, div. '78 en '79,van-
af ’4900,-; ook in auto-
maat; Kadett City,
nieuwst., kl. blauwmet.,
'78, f6750,-; Kadett 1200.
2x, vanaf ’2900,-; Ford
Luxe station, 2x, '80-81,
zeer mooit uitvoering van-
af’ 8900,-; Ford 1.6 L, bwj.
'80-'Bl, div. vanaf ’ 7900-,
ook LPG; Capri Sport 1600
GL, kl. zilvermet., alle ex-
tra's, f 7750,-; Escort 1600
Sport, le eig.. zeldzaam
mooi, ’ 6750-, kl. zilvergr-
.met.; Escort 1300, kl. zil-
vergr.met., bwj. '78,
’4900,-; Fiësta, kl. rood,

’ 4500,-; Renault 16 TL, le
eig., bwj. '80, kl. zilver-
groenmet., ’ 7750,-; Re-
nault 6, div. '78, vanaf
’2900,-; Fiësta 1100 S, kl.
zilvermet., dcc. '79,

’ 8250,-; Honda Civic
automaat, le eig., 49.000
km, kl. blauwmet.,

’ 6750,-; Bonito FT sport-
wagen (type Ferrari). zeerexclusief, ’ 8750,-; Manta
S, kl. goudmet., le eig., '77,

’ 5750,-; in sbowr.cond.;
Suzuki LJ, '80, gesl. type,
’8900,-; Mini Austin, kl.
rood, 12-79, ’ 4900,-; Mari-
na, '78, kl. bruin, f 2900,-;
Datsun Cherry kl. goud-
met., ’4500,-; Lada 1200,
type '80, f 3900,-; Alfasud,
div. + TL, vanaf '79,

’ 3900,-; Fiat Panorama
128, '78, ’3750,-; Austin
Allegro, kl. blauw, '79,

’ 3500,-; Peugeot 604, '77,

’ 2250,-; Peugeot 504 auto-
maat, '78, ’3750,-; Buick
Skylark automaat, '78,
’4750,-; VW bus perso-nenvervoer, ’ 6750,-;
Toyota bus personenver-
voer, ’ 3900,-; Mazda auto-
maat, '77, ’ 3750,-; Honda
Civic, kl. bruinmet., bijna
'80. f 6750,-; Honda Civic,
kl. goudmet., '78, ’ 4500,-.'
Ingeruild: Golf ’ 1000,-:
Lada ’ 2500,-; Bedford

’ 1000,-; Sunbeam ’ 1000-
-enz. enz. Yamaha XJ 750,
bwj. '82 ’ 6900,-; Yamaha
cross ’ 2500,-. Inruil mog.,
snelle financ, garantie en
onderh. Autocentrum
Kerkrade. Tel. 045-453502.
Kerkradersteenweg 69,
naast nieuw politiebureau
Kerkrade. 's Dinsdags ge-
sloten.

Te k. OPEL Ascona bwj:
80 mr. mogel. Dr. M.L.
Kinglaan 133 Hoensbroek.

REMSCHIJVEN en -Jmeis " uitdr., cil.kol
vlakken. Limb. Accu
trale 8.V., GrasbnX
weg 67, Heerlen.
KENTEKENPLATEN
klaar terwijl u wacht.
045,-724700. Limb. J
Centrale 8.V., Grasl
kerweg 67, Heerlen.
AUTOSLEUTELS. oÓ
slotnummer. Klaar te
u wacht. Limb. Accu
trale 8.V.. GrasbnX
weg 67, Heerlen.
Inruil KOOPJES! To
Corolla 3.0 L '75, ’ 22
Simca 1100 '74, ’ 4
Peugeot 504 '75 fl
Peugeot 604, '77 ’l7Lancia Bèta '75 ’5
Ford Escort van

’ 2000-, Ford Escort i
'75 f 1750-,Fiat 132 G
/' 750-, Fiat 127,

’ 750.-, Citroen GS F
77, ’l5OO-, Renault
f 950-, Mazda 818

’ 950-, Mazda 1300

’ 250,-. Mercedes 2001

’ 1500-, Autorama
Heerlenerweg 39. Sit
tel. 04490-24697.
HONDA Civic autoiT
bruinmet. ’ 5450-, 1
2002 L, bwj. '75, ’39
BMW 315 type
f 14.750-, Ford Fiësta
'78, ’4950.-. Mazda
coupé, '77 ’2950-,
ford van uitgeb.
f 8250,-. Mini spec.
f 2950-, Mazda 323 SI
eig. 30.000 km ’B9
Opel GT wit ’ 6950,-.
nault 5 TS, type
f 4950-, Fiat Panoi
type '79, f4500-, 11600 GHIA '77, ’37
Renault 5 met d<
f 1650-, VW 1303, typ<
f1750-, Skoda, bwj.

’ 450,-, Fiat 128, coupé
le eig. ’ 4950,-. Mazda
hardtop coupé
’2750- Ganzeweide
Heerlerheide.
Te koop van partici
PEUGEOT 505 STI a
matique, km.st. 65.
bwj. nov. '79, kl. Br
mett, n. autom. schuil
en ramen,s stereo, ra
get. glas (zonwerend
goed onderh. i.pr.st. V
f 12.000.-. Tuinstr.
Heerlen, tel. 045-21742J
AUTORAMA BV. Het
drijf met de betere ser
Een greep uit onze v
raad. Porsche 911 SC
gatype '79, kl. groen, z1mooi f37.500,-; BMW
CS '80, kl. blauw, veel
f25000.-; Fiat X 1.9 S
'78. le eig., kl. bl
i.st.v.nw.; Lancia M
Carlo '78 le eig., kl. è
bijz. exclusief ’l4l
TriumpfTß7 '78,k1. g
f8500,-; 2x Alfa QT <
'78. '79. v.a. f5750.-:
Sud Sprint '78 le
groen i.st.v.nw. ( 6,
Mercedes 230 E '82 lc
kl. bruin 14.000
f37.500,-: div. BMW
'80 le eig., kl. rood
f 17500,-.-; 320 '78 le
geel ’ 12750,-; 2x 728.
78,v.a. ’ 13.750,-; 525
fas le egi. grijs f 11]

20 '78 kl. groen f9o
3x 520 '77 v.a. f6000.-:
I '76 kl. grijs Alpine

’ 4750,-; datsun Cherr.
coupé '80 le eig., kl. r
met. ’ 9000.-; Mazda 32
'80 kl. blauw 30.000
’7000.-; 626 1.6 '79
bruin ’ 7250,-; RenaU
GTL "80 gas, kl. bl

’ 7500,-- Renault 5 A]
coupé '78, kl. zwart I T-; Talbot 1510 Exclusie
le eig. kl. grijs’ 9750.-:
Golf MX '79 le eig. kl.
f9250,-; div. Opel M
2.0 SR '79 kl. grijs
’9OOO-; Manta CC 3
'79 kl. zwart, veel
’9000,-; 3x Manta '76.
'78,v.a. ’ 3750,-; Rekor<
'80 kl. bruin f 10.500,-
Rekord 2.0 '78. '79.
f6500,-'.: Rekord dies.
kl. bruin f7000,-; H<
Prelude '82, kl. wit 20
km f 16.500,-; Opel Kj
3-drs. '80, '82. v.a. ’ 9?Kadett autom. combi
kl. wit f4750,-; Kadett1
'78, kl. groen ’ 6500.-:
cona 194-drs. '79, kl. b

’ 7950,-, Ford Mus'
Ghia '79 gas, kl. Bi
’95.00,-; Taunus 1.6 U
gas kl. grijs f 8500,-: 'nus 1.6 Combi '79 gas
bruin f7250,-; Taunus
L '78 kl. grijs f 4000,-;"
nus 1.6 L aut. '77 ga?
blauw f 3750,-: Escort 1
'79 kl. bruin f6500,-;
cort 1.1 L '78 kl. t
f 4500,-; Granada 2,3 b
'78. kl. grijs ’4750.-; Q
1600 L '76, kl. b1-
f3250,-. Lada 1500 S.,
kl. rood, i.st.v.nw. ./ 4
Honda Accord Sedan1,
le eig.. kl. rood f 10.'■
Accord Sedam '79. Kl- i
i'&250,-;2x Accord'7B.
f6000,-; Civic 1200 5-
79 le eig.. kl. blauw 50;
km ’ 6750,-; Mini 1100
cial '78, kl. grijs f3s'
Saab 99 GL 3-drs. auf;
'78 gas, kl. grijs I &'
Toyota Crown 2,2 dufkl. bruin f 8750.-; l
244 DL '77 gas kl-

’ 6000,-; 242 DL'75 kl,r
gas ’3750,-; 164 E '74
kl. bruin f3250,-; lf2600 '79 autom. gas, k1-
f9000,-; 4x 3500 '78-
-v.a. f5750,-; Range K"
'74 kl. groen f8500,--
-troën Visa '80 kl. f.

’ 6500,-; Citroen 2 CV 4
kl. blauw 40.000

’ 2750,-; GS Pallas '78
kl. grijs ’ 3000,-; MitsD
hi Celeste ST '78 le
blauw ’6500,-; 2x Of'77, '78, v.a. ’ 4000.-; M»
121 coupé '77 kl. »
’4000,-; Alfa Giulietta
'79kl. zwart ’ 7850,-; 3£fetta 2.0 '78 v.a. ’423

Mercedes 300 D dcc
kl. geel ’11.500.-; Fiat
CL 1600 '80 kl. bl|
f 6500,-; 132 autom. "*blauw ’3250,-; OldsU1!
Cutlass dies. '79 kl \’6500,-; Cutlass coup'
groen ’ 6500,-; Starlire
kl. grijs ’ 3500,-; Paf''77 gas, kl. geel ’ 3750-;-
-koop, inruil, direk^S.nanc. mog. ANWiS-*:
ring toegest. Autor^BV, Heerlenerweg 39-.;
tard. Tel. 04490-2*
Prov. weg. Sittard-f
len. ___^y

Op vakantie ? ? ?
Nu met een veilige gebruikte auto,

zuinig en goedkoop van

Fiat Kolenburg
Kruisstr. 12, Heerlen, tel. 045-714524.

T.o. Thermenmuseum.
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Tekenen
P Heb je plezier in tekenen en
P' Je graag buiten, dan is detitanische Tuin in Terwinse-fn een ideale plek om dit teF^b.neren. Plekjes genoeg om
TfStig te werken. De educatieve
V l<-nst houdt van 25 juli tot 8
l^Sustus in de Tuin twee teken-reken. Deelname kost slechtsF*7l gulden en hiervoor krijg jePaPier, potlood ofkleurpotlood,
I9utskool en zelfs een flesje fris.OoJ ander materiaal zoals
SKf, vetkrijt, stiften dient deKunstenaar' zelf zorg te dra-
len. De Tuin is dagelijks open**n tien tot half zes en in het

van half twee totay zes. De resultaten wordeny voldoende belangstelling in, eerste twee weken van sep-ernber tentoongesteld. Bel even.et de educatieve dienst, tel-°on 045-425615. De Tuin is be-lst een tekening waard!

Visser
De vierde viswedstrijd voor

rw-andicapten, die door deenQelsportverenigiyig Ons Ge-
degen, de Invalidenbondehinnen en de Zonnebloem, re-|u'Zuidoost hoek, zaterdag in

georganiseerd werd,
Gewonnen door de heer Eikes

lt Brunssum. Hij won de wed-ryd voor rolstoel-gebruikers
~°°r totaal 167 centimeter vis te

Aan de hengel-, edstrijd, die bij de vijver bij■ *' Schinnense Sociogebouw ge-
nden werd, namen 65 gehan-

~lcapten deel. Aan de vangst-
U/ers te zien hebben de vissen
et behoorlijk moeilijk gehad.

Kaart
v>0

~e nieuwe wandelkaart
Srh- de Brunssummerheide. dezninveldse bossen, het Schut-
fspark en Schrieversheide is

jjftoeervernieuwd. In de kaart,e door het recreatieschap
oostelijk Zuid Limburg is uit-
jegeven, zaten een paar kleine

VVv ®e nieuwekaart is bij de
en^kantoren in de omgeving
c. ,ln het bezoekerscentrum
Tlhrieversheide (vanaf de Hee-

ntwg in Heerlen te bereiken)
00r 3,50 gulden te koop.

Fiets
Br °n Olyslager uit Hoens-
in rf

fcu,am °P het idee toen hij
%pL-Krlme binnenstad het
een se' 2a9 t'an u;at eens
g prachtige fiets moest zijn
fcoo BSt' Wat restte was eenwtüiel aan een ketting, een
bep/w 9ens niet ongebruikelijk
re H

in deze economisch donke-
krn Qen- En toen Jan in deze
schJi het bericht las van deEn-
Zii se burgemeester die in
(J^ gemeente een tegen diefstal
ste/rf'U°d fietsblotc in gebruik, 'ac, schoot hem te binnen datJ? eigenlijk allemaal veel effi-pe(nter en goedkoper kan. ,£im-
<ie ',üerte^e Ja?i gisteren aankoffieredaktie. „JViët het
Qp^ïel van defiets maar het
l^erwiel parkeer je in de stal-
fie? onverlaten met je
Wde hort °v' dan zullen ze
*n Wat tijd hieraan moeten

Por deren"- Jan stelde ook de
Uie in Hoensbroek in kennis

je
n zlJn uitvinding. Moe kóm
°P het idee", was de reaktie

bot de P°litie"> vertelt Jan
din n °fschoon wij zijn vin-
tej ° mft de gepaste objectivi-
kiik U tikkeltje wantrouwig be-, Jken vinden wij ook: hoe

er op!

Auto's
cj0

a' is, we borduren even
Qj.

r °P die fietsen, natuurlijk
e?Y>e?Haa' est erl aardig maar
(je9 2ou natuurlijk zijn
ie, 171.0-71 °/frouw dieons nu eens
hur> lnventiefs aan de hand zou
Üpflen doen tegen al die auto-

in Heerlen. Er wor-
op!1,°nderhand meer wagentjes„e°toten dan gemaakt. In dit
üin^^d willen we nog iets aar-
betr ",t: afgelopen weekend
V(xr, Qr£' te de gemeentepolitie
een unssum 'n jongeman die
toiil aJUofcmafc 'md °ezet. Ter-
Vv Patrouille de inbreker
'er °,erde wilde een wachtmees-
Wr aUto van de diefnaar het
spreau rijden. Plotseling
3 lngt een knaap midden op
Sp V^eg, rukt het portier open,
t-0

n9l de wagen binnen en
ijip^f'- "Schiet op! De wouten ko-koZi. Zeat de chauffeur
Soeril "' "Nou' dat komi dan

U-* 1' '^ ben namelijk een
honl"'" De moraal van dit ver-
in^ "' als je met zn tweeën gaat

reken, reis dan nooit met éénagen.

Alert
De patiënten worden er via het pa-
tiëntenboekje, dat zij krijgen bij
hun opname, wel op gewezen dat
zij goed op hun spullen moeten
passen, maar vaak gebeurt dit toch
niet. Daarom zijn de medewerkers
van het ziekenhuis er via hun
weekblad op geattendeerd de pa-
tiënten alerter te maken.

„We hebben al gedacht aan afsluit-
bare kasten voor de patiënten, maar
dat is een moeilijke zaak. Er zijn
mensen die hun bed niet mogen
verlaten en dan moeten er weer an-

dere mensen met sleutels gaan lo-
pen of de sleutels raken kwijt. Nee,
de mensen moeten zelf beter oppas-
sen of de spullen thuis laten, wantbij een onderzoek of operatie moe-
ten bijvoorbeeld alle sieraden af en
dan slingeren ze vaak maar ergensrond", aldus de heer Schurgers, die
vindt dat ook de naaste familie vanvooral oudere mensen beter op deze
zaken moeten letten.

Proefdieren-
centrum komt

niet dit jaar
ONDERBANKEN- Hoewel het mi-
nisterie van Economische Zaken
en het provinciebestuur tijdens
het jongste PNL-overleg zijn over-
eengekomen dat nog dit jaarwordt
gestart met de bouw van het nieu-
we TNO proefdierencentrum in
Onderbanken, zien TNO en de ge-
meente Onderbanken dat in 1983
niet meer lukken.

De lokatie van het proefdierencen-
trum in Onderbanken is nog niet
eens bepaald. Wanneer dat gebeurt
zal de gemeenteraad daarzijn goed-
keuring aan moeten geven. Verder
kunnen tegen de lokatie en tegen
het verlenen van de bouwvergun-
ning bezwaren worden aangete-
kend, die eerst behandeld moeten
worden. Die procedure gaat alleen
al meer tijd vergen dan 1983 nog
duurt.
Ook bij TNO verkeren de plannen
nog in een overlegfase en zijn ook
de eisen ten aanzien van de lokatie
niet geformuleerd.

Foto's
Ook de spreek- en onderzoekka-mers van doktoren moeten hetvaak ontgelden. Uit het Brunssum-se ziekenhuis verdwenen al recep-
tenpapieren, die later opdoken inapotheken; ook werd in kastenrondgesnuffeld. De bewakings-dienst van het Heerlense zieken-huis controleert regelmatig of allekamers afgesloten zijn.

Een volgende stap die men in hetHeerlense ziekenhuis wil zetten om
het aantal diefstallen zoveel moge-
lijk te voorkomen is het herkenbaar
maken van mensen die in het zie-
kenhuis werken door middel van
pasjes met foto's. „Als jenu een wit-
te jas aantrekt kun jebijna overal in
het ziekenhuis terecht. Door men-
sen echter een persoonsbewijs te
geven wordt deze mogelijkheid uit-
gesloten", vertelt Schurgers. „Maar,
dat wil natuurlijk niet zeggen dat de
mensen dan niet meer op hun spul-
len hoeven te letten. We moeten er
op blijven wijzen dat iedereen voor
zijn eigen spullen verantwoordelijk
is en dat kostbare sieraden en geld
beter thuis ofin de kluis bij de bank
kunnen worden gelaten".

Gemeente omlegt met Monumentenzorg

Woonbestemming
hoeve Brunssum

BRUNSSUM - Studenten van
de Technische Hogeschool in
Delft, studierichting restaura-
tie historische wetenschap,
gaan de laatste hand leggen aan
het fundament van kasteelhoe-
ve Op Gen Hoes aan de Hoogen-
bosweg in Brunssum. Dit in sa-
menwerking met de stichting
Historische Bron van Bruns-
sum.

Het doelhiervan is tweeledig. Al-
lereerst wil men de studenten in-
structie geven over het bouwhis-
torische onderzoek, en vervol-
gens een onderzoek instellen
naar de geschiedenis van het
kasteel en bijbehorende boerde-

rijen. Met dit onderzoek is meer
naar voren gekomen dan oor-
spronkelijk werd verwacht. Er
zit namelijk nog een compleet
poortgebouw in met verdedi-
gingssysteem en op een van de
hoeken een zwaar torenfunda-
ment van 120 centimeter dikte.
Het is onbekend of hiereen toren
heeft gestaan of dat die nog ge-
bouwd moest worden. Brede
funderingen wijzen er op hoe het
kasteel, dat in de 16e of 17e eeuw
gebouwd is door ridder Vos, was
gesitueerd.

Op de gevel van het voorhuis
prijkt nog het jaartal 1648. Dat

het kasteel een verdedigingssy-
teem heeft gehad bewijzen ook
de schietgaten bij de ophaalbrug
in het poortgebouw dat zeer
waardevol is. Dit complex moet
voor Brunssum bewaard blijven
vindt de Delftse docent Knook.
„Niet alleen voor Brunssum
waar in het verleden al veel ver-
loren is gegaan, maar voor heel
Limburg", zegt hij. De laatste
adelstand die hier Op Gen Hoes
gewoond heeft is de familie Ba-
ron de Negri: rond 1900. En daar-
na de familie Cortenraed.

Volgens burgemeester Hoog-
land, die gistermiddag met wet-
houder A. Vroomen en loco-se-
cretaris Jo Kuypers het project
kwam bezichtigen, moet dit
plan een economische bestem-
ming krijgen en zal met minis-
terie en Monumentenzorg over-
legd moeten worden over even-
tueel te bouwen wooneenheden.
De gemeente alsook de Stich-
ting De Limpens hebben reeds
gelden bijelkaar gebracht voor
deze afgraving. Vrijdagavond
tussen 17.00 en 20.00 uur wordt
'open huis' gehouden waar
iedereen welkom is." De studenten bezig met hun onderzoek.

Ziekenhuizen binden strijd aan met ”snuffelaars”
Persoonsbewijzen moeten
diefstallen terugdringen

HEERLEN - De ziekenhuizen in de Oostelijke Mijnstreek
worden steeds meer geconfronteerd met het fenomeen 'dief-
stal. De aandacht van de daders beperkt zich niet alleen tot
eigendommen van patiënten. Ook wordt de hand gelegd op
bezittingen van het medisch personeel. Hoewel een zieken-
huis door de grote in- en uitloop van mensen een moeilijk te
bewaken object is, hebben diverse directies al stappen on-
dernomen of gaan die nemen. Eén maatregel is het verstrek-
ken van persoonsbewijzen zodat het simpelweg aantrekken
van een witte jas geen vrijbrief meer is voor het ongestoord
op pad gaan binnen ziekenhuisgrenzen.

In het Heerlense De Weverzieken-
huis is de interne bewakingsdienst
sinds een jaarbezig met preventieve
maatregelen door medewerkers en
patiënten er regelmatig op te atten-
deren dat zij hun spullengoed in het
oog moeten houden. In samenwer-
king met het regionaal team 'Voor-
koming misdrijven' en de Heerlense
gemeentepolitie worden acties op
touw gezet. Zo wordt de registratie
van „vermiste" en gevonden voor-
werpen gecentraliseerd. „Natuur-
lijk worden niet alle vermiste voor-
werpen gestolen. Er worden ook
veel dingen verloren. Maar door de
registratie hiervan te lokaliseren is
dit natuurlijk wel beter te achterha-
len", aldus de heer Schurgers van de
interne dienst van De Wever.

Natuurkamp in Terworm
Niet Stapvoets, maar op de knieën
doorTerworm. Dat gaan deze weekzon 35 jongeren van de Algemeen
Christelijke Jeugdbond voor Na-
tuurstudie en Natuurbescherming,
die het natuurgebied Terworm aaneen minutieus onderzoek onder-werpen. Met behulp van 70 uitge-zette 'live traps' wordt geteld hoe-veel en welke muizen waar voorko-men. Ook insekten worden gevan-gen en gemerkt, waarna kan wor-den gekeken of bepaalde soortenaan bepaalde biotopen (leefge-
biedjes) gebonden zijn. Van de
planten in het gebied wordt een
volledige soortenlijst gemaakt en
de verschillende vegetatietypen
worden op een kaart van Terworm

ingetekend. Tenslotte wordt de bo-
dem in het gebied onderzocht en
eveneens in kaart gebracht, waar-
na de relatie tussen vegetatie en
bodem kan worden gelegd. Dat al-
les wordt gedaan door de ACJ-
N'ers die dagelijks van negen uur
's morgens tot zeven uur 's avonds
in zeven of acht kleine groepjes
door het gebied trekken.

Wandelend door Terworm met Ma-
riëtte Kamphuis, André Jansen, Mi-
chel van Roon die alledrie uit Gronin-
gen komen en Camiel Aggenbach uit
Brunssum, krijg je meteen een heel
andere kijk op het natuurgebied. Ter-
worm, dat al bijzonder mooi was,
wordt dan een uniek natuurgebied,
waar droge, schrale graslanden lang-
zaam overlopen in moerassige boss-
lenkjes waar zeer zeldzame planten
als Moesdistel, Bittere Veldkers en
Moerassegge groeien en prachtig
bloeien. Terworm is een plateau dat
niet alleen doorsneden wordt door de- overigens lelijke gekanaliseerde -Geleenbeek, maar ook door een aan-
tal piepkleine beekjes die de grotere
Geleenbeek voeden, leder van die

beekjes heeft een eigen slenk of dal-
letje uitgesleten en wordt gevoed
door grondwater dat via de dalwan-
den aan de oppervlakte komt. André
weet bovendien meteen te vertellen
dat dat grondwater heel kalkrijk moet
zijn, omdat de Moesdistel gek op kalk
is. Aan andere planten kan hij boven-
dien de druk van het grondwater afle-
zen, die op sommige plaatsen zo
groot is, dat een rechtopstaande buis
tot twee meter hoog gevuld zou kun-
nen worden.

Wandelend door Terworm loop je
eigenlijk van de éne unieke situatie
naar de andere. De wanden van de
brug over de gracht van Kasteel Ter-
worm zitten bijvoorbeeld vol met
Muurvaren en Paraplumos, plantjes
die op moderne cement helemaal niel
willen groeien. Langs akkers die vol
staan met doodgewone aardappels
en voederbieten vind je kleine plekjes
met akkeronkruid: Korenbloemen en
Klaprozen die al bijna uit het 'akker-
beeld' verdwenen zijn, en de oranje
Guichelheil en de felgele 'gewone'
Boterbloem. Tegen de spoordijk die
dwars door het terrein snijdt is de be-
groeiing heel ruig. Je vindt er meters-
hoge bloeiende planten, waaronder
de distel die met zijn overvloedige
nektar hordes insekten aantrekt en la-
ter met zijn pluizige zaadjes de zeld-
zame Puttertjs of Distelvinkjes voedt.
Een afgesneden kronkel van de Ge-
leenbeek is een prachtig moerasbos-
je geworden, dat door de ieder jaaraf-
stervende waterplanten steeds ver-
der dichtslibt. Allemaal fantastische
leefgebiedjes met ieder hun eigen
planten en dieren, die alleen blijven
bestaan omdat niemand er met zijn
vingers aankomt. De ACJN ers doen
er dan ook alles aan om een pretpark
uit Terworm te weren; ze zien zelfs
Terworm al helemaal voor zich als
natuurreservaat." André Jansen laat zien dat op de muren van Kasteel Terworm

Muurvaren en Paraplumos groeit.

" Met grote netten worden insekten gevangen, gedetermineerd en gemerkt.

" Camiel Aggenbach met een
'live trap' en daarin een bos-
spitsmuisje.

Steen door ruit gegooit.

Militair over
de toeren

BRUNSSUM - De Koninklijke Ma
rechaussee in Brunssum heeft gis
termiddag rond 16 uur de 19-jarig
dienstplichtig militair F. A. ui
Munstergeleen in de cel gezet, n.
dat hij een ruit van het brigadt
kantoor aan de Prins Hendriklaa
aan diggelen had gesmeten.

A. vertelde de wachtcommandar
dat hij zich gisteravond moest me
den bij zijn onderdeel in Ermel
maar dat dit niet ging omdat hij d
auto van zijn vader niet kreeg. Toe
de wachtcommandant hem son
meerde toch naar Ermelo af te re
zen zette A. een grote mond op e
vertrok. Buiten gekomen greep h
een kei en gooide de ruit in. Dri
marechaussees grepen de hevigve
zet biedende A. in de kraag waarr
hij in een cel kon afkoelen. Tege
hem is proces-verbaal opgemaakt.

Agent in burger
betrapt inbreken
HEERLEN- Twee Heerlenaren di
hadden ingebroken in de kapper
school aan de Oude Veemark
straat hadden de pech van hun 1<
ven toen ze bij pogingen om de bv
te verstoppen toevallig werden gj
degeslagen door een politiema
die 'n dagje verlof had. Het viel d
agent op dat de mannen (21 en 2
jaar)bezig waren plastic zakken i
struiken te deponeren. In die zal
ken zaten onder andere twee te
machines en een electrische klol
De waarde van het gestolene b<
draagt 8000 gulden. Boyendie
hadden beiden in de school erge)
lijke vernielingen aangericht.

OPEN DAG
Om de inwoners van Heerlen op
de hoogte te brengen van de re-
sultaten van het onderzoek in
Terworm, houdt de ACJN zondag
24 juli een Open Dag. Vanaf half
één tot zes uur is het gebouw
Eijckholt aan de Valkenburger-
weg ingericht met een tentoon-
stelling over de ACJN en Ter-
worm en worden er een diaserie
en een film vertoond. Om half
één, half twee en half drie vertrek-
ken er excursies door Terworm.
waarbij ook de diaserie en defilm
wordt vertoond, en langs de di-
verse onderzochte plekken wordt
gewandeld. Voor de kinderen
hebben de ACJN' ers een spe-
ciaal programma samengesteld.
Zaterdag al staat de jeugdbond
met een kraampje op de markt in
Heerlen en wordt er door een
menselijk rups tegen het pretpark
in Terworm gedemonstreerd.

9
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Geboren:

! BRAM !
zoon van

Florent en Benita
Aarts-Akkermans

18-7-1983
Kapsalon Beniet

Vriendenkringstr. 3
6141 LG Limbricht.

j Tandarts I
Kortenbach
A ge Water 20
Schinveld
Afwezig
van 23 juli
tm 13 augustus
1983
Spoedgevallen
overige collega's.

t
Dankbaar voor de liefde en vriendelijkheid die zij
ons gegeven heeft, delen wij u met droefheid mede
dat heden plotseling, voordien van de h. sacramen-
ten der zieken, op de leeftijd van 65 jarenvan ons is
heengegaan, mijn lieve echtgenote, onze goede
moeder, schoonmoeder, oma, schoonzuster, tante
en nicht

mevrouw

Treesje Smitsmans
echtgenote van

Johan Schins
Wij bevelen de ziel van de overledene in uw gebe-
den aan.

De diepbedroefde familie:
Johan Schins
Jack en Beppie
Jan en Alice
Delia
Wen en Paulie
Ivo
Karin
Familie Smitsmans
Familie Schins

Vijlen, 18 juli 1983
Vijlenberg 66b
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op zaterdag 23 juli a.s. om
11.00 uur in de parochiekerk St.-Martinus te Vijlen.
Bijeenkomst in de kerk om 10.55 uur.
Overtuigd van uw medeleven liever geen condo-
leance.
Vrijdagavond om 19.00 uur zal de avondmis voor
haar opgedragen worden, waarna rozenkransge-
bed.
Moeder ligt opgebaard in de rouwkapel Sjalom,
Hilleshagerweg te Mechelen. Bezoekuren van
11.00-12.00 uur en van 17.00-19.00 uur.
Zij die geenkennisgeving ontvingen, gelieven deze
advertentie als zodanig te willen beschouwen.

! t
Rust nu maar uit
je hebt jestrijd gestreden.
je hebt het dapper gedaan.
niemand weet hoeveel je hebt geleden,
niemand weet hoeveel je hebt doorstaan,
rust nu maar uit.

Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmee hij ons steeds heeft omringd, geven
wij kennis van het overlijden, voorzienvan de h. sa-
cramenten der zieken, in de leeftijd van 58 jaar, van
mijn lieve man, onze dierbare vader, schoonvader,
opa. broer, zwager, oom en neef

Harrie Everhartz
' echtgenoot van

Agnes Lammers
In dankbare herinnering:

Schaesberg: A. Everhartz-Lammers
Jos en Marlies
Annemie
Mariet en André
Timmy
Harrie

Schaesberg. 18 juli 1983
Pasteurstraat 37
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op donderdag21 juli as. om 11.00 uur, in de pa-
rochiekerk van St.-Michael te Schaesberg-Eikske,
gevolgd door de begrafenis op het r.k. kerkhof al-
daar.
Bijeenkomst in voornoemde kerk. Overtuigd van
uw medeleven is er geen condoleren.
Woensdagavond om 19.00 uur avondmis in voor-
noemde kerk. waarin de overledene bijzonder zal
worden herdacht.
Vader is opgebaard in de rouwkapel van het De
Weverziekenhuis te Heerlen, bezoekgelegenheid
dagelijks van 16.00-17.00 uur.
Zij die onnverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te
willen beschouwen.

r~ IVoor uw zeer gewaardeerde blijken van deelne-
ming, ons betoond bij het overlijden en de begrafe-
nis van mijn dierbare echtgenote, onze zorgzame
moeder en lieve oma

Mientje Senden
echtgenote van

Hubert Senden
betuigen wij u onze oprechte dank.

Fam. Senden
kinderen en kleinkinderen

Kerkrade. juli 1983.
De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden
op zaterdag 23 juli a.s. om 19.00 uur in de parochie-
kerk Kaalheide.

Vorig jaar moesten wij afscheid nemen van
onze lieve man, vader en grootvader

Jaap Reekers
De eerste jaardienst zal zijn op zaterdag 23
juli om 19.00 uur in de Bernadettekerk Baan-
dert-Sittard.

Dankbetuiging
Een grote troost voor ons was uw over-
weldigende belangstelling bij het overlij-
den en de begrafenis van mijn lieve man,
onze vader, schoonvader en opa

Frans Meijs
M. Meijs-Kruijen
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst wordt ge-
houden op zaterdag 23 juli a.s. om 19.00
uur in de St.-Bernarduskerk te Übachs-
berg.

t
Heden overleed geheel onverwacht voorzien van
het h. oliesel mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Jan Jacob Steins
echtgenoot van

Maria Francisca van Elderen
op de leeftijd van 62 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: M.F. Steins-van Elderen

Capelle a/d IJssel: Jo en Silvia
Heerlen: Ida en Mannie

Manon en Peter
Hoensbroek: Ton, Ruben en Maaike

Brunssum: Frans en Monique
Biddinghuizen: Jack en Wilma

Judith en Rachel
Familie Steins
Familie van Elderen

6433 GB Hoensbroek, 18 juli 1983
Julianastraat 39
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben vrij-
dag 22 juli om 11.00 uur in de parochiekerk Chris-
tus Koning te Hoensbroek-Zuid, waarna de begra-
fenis op de centrale begraafplaats aan de Randweg
te Hoensbroek.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
de Begrafenis- en Crematie Verzorging, Nieuw-
straat 118 te Hoensbroek.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar van 18.00
tot 19.00 uur.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condoleren.
Zij. die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een dapper en geduldig gedragen lijden hebben
wij heden voor het laatst afscheid moeten nemen
van onze lieve zoon en broertje

Roger Bus
Hij werd 11 jaar.

In dankbare herinnering:
Sjef en Lies
Bus-Pergens
Miranda
Familie Bus
Familie Pergens

6439 BT Doenrade, 19 juli 1983
Beekstraat 9
De Engelenmis zal plaatshebben op zaterdag 23 juli
om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Jozef te
Doenrade, gevolgd door debegrafenis op de r.k. be-
graafplaats aldaar. Bijeenkomst in de kerk, alwaar
gelegenheid tot schriftelijke condoleances.
Vrijdag a.s. om 19.00 uur avondwake in voornoem-
de kerk.
Roger is opgebaard in de rouwkamer van het uit-
vaartcentrum Hoensbroek, Hoofdstraat 100. Gele-
genheid tot afscheidnemen van 19.00 tot 20.00 uur.

Enige en algemene kennisgeving

t
Rust nu maar uit.
Je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het dapper gedaan.
Wie kan begrijpen hoe jehebt geleden?
Wiekan voelen watje hebt doorstaan?
Rust nu maar uit.
Je hebt het meer danwie ook verdiend.

Toch nog onverwacht is heden rustig en vredig
thuis van ons heengegaan, voorzien van de laatste
h.h. sacramenten, mijn lieve vrouw, onze zorgzame
moeder, schoonmoeder, schoondochter, zus,
schoonzus, tante en nicht

Maike Canisius
echtgenotevan

Adolf Houben
op de leeftijd van 55 jaar.

In dankbare herinnering:
Amstenrade: Adolf Houben

Saaksum: José Houben
Paul Schils

Bunde: Harry Houben
Marjo Claessens

Amstenrade: Paul Houben
Mariëtte Brassé
Familie Canisius
Familie Houben

6436 AN Amstenrade, 18 juli 1983
Hommerterweg 266
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden don-
derdag 21 juli om 14.00 uur in de parochiekerk H.
Hart van Jezus te Mariarade, waarna de begrafenis
op de R.K. begraafplaats te Eys-Wittem.
Gelegenheid tot condoleren vanaf 13.40 uur achter-
in de kerk.
Heden woensdag 20 juli om 19.00 uur zal mijn
vrouw en onze moeder worden herdacht in de
Crypte van voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer aan
de Nieuwstraat 118 te Hoensbroek.
Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar van 18.00
tot 19.00 uur.

Toch nog onverwacht is van mij heengegaan mijn
inniggeliefde man

Hermanus Marinus
Brizee

in de leeftijd van 77 jaar.

Heerlen: E.J.M. Brizee-Pos

6417 VK Heerlen, 16 juli 1983.
Varusstraat 7.

De crematie heeft overeenkomstig zijn wens, in be-
sloten kring plaatsgevonden.

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deelne-
ming, bij het overlijden en de begrafenis van mijn
lieve man

Antonius Franciscus
Vlamings

betuig ik hierbij mijn oprechte dank.
G.J. Vlamings-Vink

Geleen, juli 1983
6161 SW Julianastraat 6
De plechtige zeswekendienst heeft plaats op zater-
dag 23 juli as. om 19.00 uur in de St.-Augustinus-
kerk te Geleen.

t
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmede hij ons
gedurende zijn leven heeft omringd, delen wij u mede dat heden van ons
is heengegaan,voorzien van de h. sakramenten, mijn lieve man, onze goe-
de en zorgzame vader, schoonvader en opa

Hubert Arnoü Maria
Joseph (No) van Els

echtgenoot van

Therèse Rosalie von Hogen
op de leeftijd van 61 jaar.

In dankbare herinnering:
Trees van Els-von Hogen
Charles van Els
Giuliana van Els-Liuzzi
Ingrid, Martin
Familie van Els
Familie von Hogen

6431 HT Hoensbroek, 19 juli 1983
Akerstraat-Noord 224
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op zaterdag 23 juliom 11.00
uur, in deparochiekerk van deH. Joseph te Passart-Hoensbroek, gevolgd
door de begrafenis op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijke condolean-
ces.

I Vrijdag a.s. om 19.00 uur avondwake in voornoemde kerk.
Zij, die geenkennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

Wegens familieomstandigheden is zaterdag 23 juli a.s.

optiek-juwelier van Els
4e gehele dag gesloten.
Hoensbroek, Akerstraat-Noord 222-224

Dankbetuiging
Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deelneming ons betoond bij het
overlijden en de begrafenis van mijn goede man, onze zorgzame papa en
opa

Johan Antoine
Adrien Gijzeis

betuigen wij u onze oprechte dank.
J. Gijzels-van Kempen
Kinderen en kleinkinderen

Susteren, juli 1983
De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 24 julia.s.
om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Amelberga te Susteren.

Een jaaris voorbij gegaan, dat wij, het liefste datwij nogbezaten, onze on-
vergetelijke, fijne moeder, schoonmoeder en lieve oma voorgoed verloren
hebben.

Sibilla Nelis-Schmetz
Zoals u was,
zal er geen tweede zijn.
uw liefde en goedheid,
alles wat U deed, 'deed U zo fijn,
in uw goedheid voor ons.

Wij herdenken de plechtige eerste jaardienst op zondag 24 juli a.s. om
10.00 uur in de parochiekerk van de H. Gerardus van Majella te Heerlen-
Heksenberg.

In dankbare herinnering:
Kinderen Nelis en kleinkinderen.

Heerlen-Heksenberg, juli 1983.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van belangstelling, die wij
mochten ondervinden bij de ziekte, het overlijden
en de crematie van mijn man en onze vader

Johannes Franx
betuigen wij aan allen onze welgemeende dank.
Ook aan het zangkoor voor de fijne liederen.

Mevrouw T. Franx-Ettema
en kinderen

Heerlen, juli 1983
Sofiaweg 23

Dankbetuiging
De vele blijken van deelneming bij het overlijden
en de crematie van

Johannes Hermes
hebben wij zeer gewaardeerd. Hiervoor onze op-
rechte dank.

J.H. Hermes-Jaspers
J.W. Hermes

De plechtige zeswekendienst vindt plaats op zater-
dag 23 juli a.s. om 19.00uur in de dekenalekerk van
de H.H. Petrus en Paulus te Schaesberg.

Uitlaat kapot?
Bel voor snelle service 045-725507, of het adres Auto
Sport Schelsberg 175. Dealer van originele Romax-uit-
laten. 's Zaterdags van 10.00 tot 17.00 uur geopend.

Alle types

BMW-onderdelen
voorradig. Verboom BV, Leemkampsweg 2, Palemig-
Heerlen, tel. 045-720654.
HONDA-CIVIC 1980, 3-drs. luxe i.z.g.st. met garantie bij
uw Honda-dealer. Garage Central Geleen, Rijksweg
Centrum 97.
Wij kopen en halen uw
SLOOPAUTO, ook scha-
dewagens. Autohandel en
sloperii S. Marxer, Kapel-
weg 24, Heerlen, tel. Ó45-
-720418.
OPGELET! Wij geven

’ 100- tot ’ 20.000- voor
uw auto en sloopauto. Gra-
tis afgehaald. Tel. 045-
-424324 b.g.g. 422435.
TAUNUS 12 M P 4 Coupé,
in goede staat. Tel. 04494-
-46750.
Te k. Toyota CELICA
5-speed met sportvelgen.
Zeer mooi. f-2.750. bj. 75.
04494-47737. __
CITROEN Dyane, i.z.g.st.,
’400,-. 045-418598.

Auto's te k. gevr. Betaal
goede prijs en vrijwarings-
bewijs. Garage SCHAEP-
KENS, Khmmenderstr.
110 Kümmen tel. 04405-
-2896.
Te k. gevr. div. sloop- en
SCHADEAUTO'Steg. red.
prijs. Gratis afgeh. Autos-
loperij C. Korvers In de
Cramer 98 Hrl. tel. 045-
-751807.
SOS-SLOOPHANDEL me-
n verkoop van sloop- en
tweede handsauto's Haef-
land 28 Brunssum. tel. 045-
-259912.
Te k. gevr. AUTO'S, ieder
bj. merk of prijsklasse,
schade of spuitwerk geen
bezwaar. Tel. 045-419192.

Mercedes
240 TD (combi), '80

280 SE aut., '82
280 S aut., '81
280 S aut., 79
200 D, geel, '80
250, groen, 79
300 D, wit, 78
240 D, aut., 77

240 D, zilvermet., 77
280 type 77, blauwmet.
Rekord Berlina aut., '80

Mazda 929 Legato,
aut., '81

Bovag-bedrijf.

Jurgen
B.V.

Industrieterr. Dentgenbach
Kerkrade, tel. 045-452570.
Te k. SIMCA 1308 GLS,
bwj. '77, Jan Steenstraat 5.
Meezenbroek-Heerlen.
Terugname van financie-
ringsbank HONDA Civic
1200 L 3-drs. '77 blauwme-
tall. 69.000 km, zeer mooi

’ 3850- Tel. 04498-54510.
TOYOTA Corolla 1200 DL
eind '74, vr.pr. ’ 950,-, Dr.
A. Kuyperstr. 97, Tree-
beek.
Te k. RENAULT 5 bwj. '77
i.z.g.st. Pr. n.o.t.k. Inl.
Eindhovenstr. 39 Heerlen.
Te . JAGUAR XJ 4,2
i.z.g.st. Wit met zwart leren
dak, air-cond., sportvel-
gen, automatiek. Vr.pr.

’ 12.500,- Lord Nelson
Bar, Heerlerbaan 107
Heerlen tel. 413582.
Te k. OPEL Kadett coupé
SR, vele acces., sportw.
enz. bj. '75, Servatiusstr. 2,
Kerkrade. __
VW GOLF 1100 te k. met
radio, kleur wit. bj. '75,

’ 2750-, tel. 045-456666.
SKODA S 100 L bj.'76,
29.000 km, le eig. i.z.g.st.

’ 950-, Meuserstr. 110,
Haanrade.
Te k. TOYOTA Carina type
'73 met trekh. en in pr.st.
’675-, Kerkstr. 91, N'ha-
gen.
Te k. VISA Super E bj. '82.
mcl. magn. velgen met br.
banden, vraagpr.
’11.600-, tel. 045-318894.
na 16.00 uur.
Te k. BMW 520 '77, gas mr.
mogelijk. Mgr. Lem-
mensstr. 36, Nieuwenha-
gen.
Te k. OPEL Manta SR '78,
sunroof. LPG, trekh., kl.
geel 't Park 3, Nieuwenha-
gen, na 17.00 uur.
Te k. RENAULT 6 TL bj.
'76. i.g.st. pr. ’ 1250-, tel.
045-258972.
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t
Na een werkzaam leven met een grote inzet voor
anderen, is geheel onverwachts van ons heenge-
gaan, mijn lieve man, vader, schoonvader, onze
opa, broer, zwager, oom en neef

Chir Geurts
echtgenootvan

Nelly Ringma
Hij overleed op de leeftijd van 70 jaar, gesterkt door
het h. oliesel.

Heerlen: N. Geurts-Ringma
Amsterdam: Annemie en Dick

Gerold, Erno en Nicole
Familie Geurts
Familie Ringma

6411 XP Heerlen, 19 juli 1983
Hertogstraat 64
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
vrijdag 22 juli a.s. om 13.00 uur in de parochiekerk
van St.-Franciscus van Assisië te Heerlen - Laan-
derstraat, waarna aansluitend crematie in het cre-
matorium te Heerlen-Imstenrade.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
De overledene wordt bijzonder herdacht in de
avondmis van donderdag 21 juli om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Voor vervoer naar het crematorium en terug is ge-
zorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Bedroefd, maar met grote dankbaarheid voor wat
zij voor ons geweest is, berichten wij u dat God he-
den tot Zich heeft genomen in de leeftijd van 86
jaar, onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en
overgrootmoeder en tante

Marija Kobula-Sprajc
Wij bevelen de ziel van de overledene in uw gebe-
den aan.

Kinderen
klein- en achterkleinkinderen
Fam. Kobula
Fam. Munda
Fam. Moonen

6471 JD Eygelshoven, 18 juli 1983
Burg. Dohmenplein 15
De uitvaartdienst zal gehouden worden op vrijdag
22 juli a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk van de
H. Pastoor van Ars te Eygelshoven, waarna om
11.30 uur de crematie zal plaatsvinden in het cre-
matorium te Imstenrade-Heerlen. Bijeenkomst in
de kerk.
Geen condoleren.
De overledene zal bijzonder worden herdacht tij-
dens de avondmisvan donderdag a.s. om 19.00 uur
in voornoemde parochiekerk.
Bezoekuren rouwkapel van de verpleegkliniek te
Heerlen van 16.00 tot 18.00 uur.

I t
In dankbaarheid voor wat hij voor ons allen bete-
kende, voor zijn liefde, zijn warme belangstelling,
zijn openheid en eerlijkheid, namen wij onver-
wacht afscheid, voorzien van het h. oliesel, van
mijn goede man, onze zorgzame pappa, schoonpap-
pa en lieve opa

Jan Mordang
echtgenoot van

Louise Weerts
in de leeftijd van 74 jaar.

Epen: L.J. Mordang-Weerts
Epen: Idalien Bastings-Mordang

Theo Bastings
Saimon

Epen: Annie Mordant-Mordang
Jef Mordant
Jean-Louis

Epen: Marlies Ploemen-Mordang
Jan Ploemen
Mariejos en Linda

Epen: Bert Schreurs-Mordang
John Schreurs

Epen: José Lemmens-Mordang
JosLemmens

6285 AH Epen, 19 juli 1983
Julianastr. 21
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op za- I
terdag 23 juli om 11.00 uur in deparochiekerk van I
de H. Paulus Bekering te Epen, waarna begrafenis I
op der.k. begraafplaats aldaar.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er I
geen condoleren.
Avondmis, vrijdag om 19.00 uur in voornoemde I
kerk.
Pappa is opgebaard in derouwkapel Sjalom te Me- I
chelen, Hilleshagerweg 11, alwaar dagelijksbezoek I
van 11.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 19.00 uur. . I
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving I
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Te k. BMW 316, bwj. 1976,
km.st. 80.000, ace, LPG +
H4. Vrusschemigerweg
100. Hrl.
Te k. HONDA Civic, '76,
pr. f 2000,-. Mergelsweg
84, Heerlen. Tel. 04?
710665.
Te k. ALFA Alfetta GT,
GTV-model, bwj. '78 lpg,in perfecte staat ’ 6250,-.
Tel. 04494-42645.
Wij betalen de hoogste
prijs voor uw AUTO, ook
sloop, tel. 045-411572.
AUTO'S hallo opgelet. Wij
betalen ’ IOÜ,- tot

’ 10.000- voor uw auto.
Bel 045-411572.
Te k. CITROEN GS Break
stationcar, nw. type
i.z.g.st., bwj. eind '76, prijs

’ 1350,-. 04450-1625.
Te k. LPG-INST. Vialle 60
Itr. tank v. Opel Ascona, 2
nw. banden op velling 185-
-70-SR-13. Panhuisstr. 15
Voerendaal na 18 u.
OPEL Commodore bwj.
'75 met sportv. autom. tev.
Ford-motor 2 Itr. met ver-
sn.bak. Hoofdstr. 65 Am-
stenrade na 17 uur.
MITSUBISHI Galant '77:
Mazda 323 5 bak '81; Ford
Escort 4-drs. '79; Toyota
Tercel '80; Ford Capri 1600
'76; Datsun 100A'76; Mer-
cedes 250 '77; BMW 728 I
aut. '82; BMW 320 '80; Fiat
131 '81; Autoshop Geleen
BY. Op de Vey 47-49 Ge-
leen. Inruil - Garantie en
Financiering. Tel. 04494-
-44944.
MERCEDES 240 D auto-
maat, stuurbekr. eind '81

’ 29.500- Tel. 04493-1159
na 19 uur.

Let op, let op, inruilers van
terenommeerde zaak te

oop voor weggeefprijzen,
kijk en vergelijk in prijs en
kwaliteit, vraag niet hoe
het kan, maar profiteer er-
van. Let op: OPEL Ascona
16 SR op gas '80 f 8750,-;
Mercedes 350 SE '75
’4250.-; Mazda 818 '78

’ 3750.-: Ford Escort gas,
76. /"3950-; Citroen GS,
'78. ’2450,-; Ford Escort
'77 autom. ’ 3750,-; Honda
Civic '77 ’ 3750,-; Mitsu-
bishi Celeste '77 f3750,-;
Datsun 120Y gas ’ 2450,-;
Datsun Cherry AF II '78
’3750,-; Opel Ascona '76
gas ’3750,-; Mazda 1000
79 f 3450,-; Mercedes 240
D autom. 75 f 3450,-; Mini
77 / 2750,-; Honda Civic
77 autom. f3750,-; VW
Golf 75 ’ 2750,-; Audi 100
75 gas’ 1450,-; Austin Al-
legro '79 ’2950,-; Simca
131)8 bj. 77 ’2450,-: Mer-
cedes 200 D 13 76 ’ .450,-.
Speedboot 60 pk met trai-
ler ’ 3750,-. Steeds wisse-
lende voorraad, snelle fi-
nanciering. Inruil mog.
Crombacherstr. 7, Kerkra-
de-West, Gracht, laatste
str. links voor grens Locht.
Te k. BMW 1802 type 74.
blauw met i.z.g.st. 't Park
3, Nieuwenhagen, na 17.00
uur.
Te k. ALFETTA 2000 GTV
bj.'Bo, schuifd., LPG, alm.
velgen, le eig. 't Park 3.
Nieuwenhagen, na 17.00
uur.
Te k. MERCEDES 240 D
automaat, bwj. 76, wagen
i.z.g.st. Maasstr. 3 na 19.00
u. Vossekuil 369, Heerlen,
tel. 424062. Inr. mog. Scha-
de of defect geen bezwaar.

ït voorraad leveS
ieuwe en gebruikte _t
ARS. Alle wagensß
jlledige garantie. :_tsrzorgen wij ook u\
erdelen, onderhou»
.paraties. American
chimmert, Groot Ha
tel. 04404-1888

e k. MERCEDES I
wj. '69 zeer mooi en
hoopje! Inr. mog. Cau
eg 38 Heerlerbaan. __
e k. OPEL Kadett Ï2
PG, radio, bwj. ein
en is kopen,
2500,-Bel tussen 171. Tel. 045-271957.
e k. OPEL Kadett'
4, LPG, trekh.. nw.
en. Caumerweg 27,
:rbaan. Tel. 045-4197
e k. HONDA Civic
el, bwj. '77, zeer moo
3200,-. Tel. 045-4163
lAT Kolenburg
[eerlen biedt aan: Fia
enta 2000 inj. 5 dirt
uto '83: Fiat Ritmo 8i
er '82; Fiat 127
-drs. 5B '82; Fiat Pan(
-drs. '81; Fiat 132
,PG '81; Citroen 2CV
ïotor Honda CX 5(
'iat 126 '80; Fiat 127 K
-drs. '80; Fiat Ritmo
-drs. '80; Fiat Ritmo 6
10: Fiat 131 1600LP(
lenault 4 TL '80; Fia
500 diesel '79; Rena
_TL '79; Toyota Co
-drs. '79; Fiat 128 1
-drs. + 4-drs. 1978.
eot 305 SR '78; Cit
_SX II '78; Mits. L<
100LPG '78; Fiat 12

77; Fiat 124 4-drs. '7
roën Dyane 6 '77; Pet
04 '77; Simca 1100
77; Fiat 128 Panoram
'iat 127 900 '76; Ci
ÏS '76: Renault 4 Tl
uto's vanaf f 500.-
-2000,-. Snelle t
ierng + Bovag-Kari
Autobedrijf' Kolen
iV. Kruisstraat 12. I
en, tel. 045-714524
7hermenmuseum).

?e k. DATSUN Cherï
)j. '80. jubileumui'
ype X zilver, tel. 0
i'7Bs. na 5 uur.
re k. SCHADE-AU
n. kenteken Fiat Un'
_}olf GLD '80; Opel I
6S '76. Langs de He

Sittard.
re k. RENAULT 6 Ü
Vlazda 818 autom. b.
3ernhardstr. 12. Mui
,eleen. .
fc k. CADILLAC S<
irougham. bj. '76. iet
irts, ’ 5250,-. Rege
;estr. 19. Heerlen.
rek. BMW 315, bj.'Bl
adio, open dak, vaster 17.000,-, van part., V
rel. 045-4134 lbr

re k. van part. OPE.I
iett stationcar, bwj.

50, He<
rel. 712097 na 14.00 U

re k. SCIROCCO Ti
.6.000 km, ijir.st.. ’ 6!
Ma 16 uur R Breugt»
_5, Hrl. 045-720960. _
re k. MAZDA 1301
i.zg.s.t. pr. f 1
Dorpstr. 19. Bingelraj
Koopje! VW KEVER
A'eg, Bilderdijkstr.
Heerlen.
re k. GOLF CL 88-ui
rins wit kmst. 8000.
1982. garantie. Slakk<
58, Hoensbroek.
Te k. in perf. st.
GEOT 604 SL met
alle extra's nw. moe
f 6500-, mr. mog. ml
10140.
ACCU'S repZ '\
nieuw. Limb. Accu
trale 8.V., Grasbro
weg 67, Heerlen.
MERCEDES 230 SL~t
(een dotje) ’25.000,'
045-252579.
Te k. HONDA 750 Fo«
'78. vr.pr. f 1200-, tel
319067.
Te k. SIMCA 1100 I
i.g.st. ’750-, Beatl
69. Nieuwenhagen.
Te k. OPEL Kadett C
2e eigen., 12S autorf
9-75, mr. mog. BMW
rie autom. Tel. 045-24
Te k. OPEL Kadett c
'75, goede banden,
haak, pr. ’2900-,
gerstr. 15, Sittard.
TOYOTA Corolla bj
i.z.g.st. vr.pr. jï'
Ford Escort bj.'7s me
inst. i.z.g.st. Vr.pr. ’ 2'
Genzon 1, Ulestratef
043-642909.
Te k. FIAT 131 Mir
5-back. vr.pr. ’ 1650,'
ren bekl. Laagstr-
H'broek (steenberg)^
Te k. EEND 1
Laagstr. 74, HoenS'
(steenberg). I
OPEL Kadett stat.c«
gas, Opel Kadett city
Simca Talbot VF2 \Hanomag F55-Fb
open en gesloten. W- ■auto's, Vaesrade 'Nuth 045-243317.
Merc. 207 D pers. bU
Merc. 207 geslote'
open; Merc. 307 D op«
sloten, dubbel cabin?
en lange wielbasis. M
307 d met 4,50 mtr.
belbak. W. Feijts a'
Vaesrade 61-63 Nut»1
045-243317.
Koopje! FORD TaurU
4 cyl. op gas bj. ei"
vr.pr. ’ 4350,-, 1
Schuinstr. 16, H'broel
Auto en caravanll
„DE VIERSPRC
Ford Mustang Ghia 1'
'76 met LPG, leukf,
f 3900,-; Peugeot 104
eig. ’2900,-; Mazda
DL '77 i.z.g.st. f 2604'
Renault 5 '76. '1\’2150,-; inkoop-ve'
en fin. Terlindeweg.
nabij kasteel HoenS
geopend van 13 totjj
Part. biedt te koofi
prachtige PEUGECN
SL automatic LPG. i
cass. bj. '77, vr.pr. f*\
Ringstr. 7, Stee»
Hoensbroek. I

STOOMGELOOGD
oud meubilair, deureJJgeverfde etc. als niew,
rug! Vakk. niet duut-len en brengen. r*\
huisstr. 3 Heerlerbaa'
045-416957. ,
Zondag 24 juli van,
tot 20.00 u. 2e IA
Markt te VILT a.d,
weg Valkenburg (vlo-
berg) Maastricht met"
17.30 u. Vulcano. Ha"1

ren ml. 045-310025.
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nieuws uit de provincie, reportage

Pompbediende
overvallen

Van onze verslaggever

iEERLEN - Maandagavond
ÏW kwart voor negen heeft
ofen naar schatting 25-jarige
3{an een overval gepleegd op
«ikstation Kompier aan de

.^kerstraat in Heerlen. De
jpmpbediende (20) werd be-
sfeigd met een mes en be-
"oofd van 960 gulden.

Tien minuten vantevoren meldde
zich bij het tankstation een man die
naar later zou blijken de overvaller
was. Hij informeerde naar snoep-
goed maar hieldzijn ogen gericht op
de kassa. De onbekende vertrok
toen per bromfiets richting Hees-
berg-Kerkrade om even later terug
te keren, dit keer met een groot mes
met donker handvat, voorzien van
een gekartelde snijkant.

De bediende werd gedwongen de
kassa te openen waarna de dader op
een blauwePuch Maxi richting cen-
trum vluchtte. Het signalement: on-
geveer 1.80 meter, fors postuur en
een bol hoofd. Hij droeg een lichte
broek, een bordeaux rood T-shirt en
een zonnebril met zilverkleurig
montuur. Getuigen worden ver-
zocht de recherche van de Heerlen-
Je gemeentepolitie te bellen:
712511, toestel 323.

JAARLIJKS MEER
EERSTEJAARS

Kamernood
studenten
Maastricht
stijgend

- Maastricht - onder, het
M motto "Maastricht monumen-
ef'enstad-studentenstad" is in de

thans op-
_h Uw een ac*ie gestartom voor
!| net komende studiejaar weer
i( Kamers beschikbaar te krijgen
I v°or de vele honderden, die bin-

* ?nkort in Maastricht komen
"ptuderen. Het gaat hierbij om? ongeveer 1600 eerstejaars stu-
faenten aan de Maastrichtse in-stellingen voor universitair en

rjj JJ°Ser beroepsonderwijs. De be-
hoefte aan kamers is voor het
eiv;omende studiejaar nog groter
jSebleken dan in de voorafgaan-de jaren.

Wet aantal eerstejaars stijgt nog
"i'itdurend en daarmee de huis-
estingsnood onder de studen-[en in Maastricht. Waren dit er

jl** vorige studiejaar 1350 thans
net aantal, studerende rjieuw-Korners met ongeveer 150 ge-ë'oeid.Ruim de helft van deeer-

tejaars is aangewezen op kamer-bewoning.Rechts een klein aantal van henKan aan woonruimte worden ge-nolpen door het gemeentelijke
°Ureau Huisvesting van Maas-■X'ht en de woningverenigin-gen. Voor de overigen moet eenoeioep worden gedaan op parti-culieren om kamers beschikbaar|? stellen.üaartoe hebben het Kamerburon de Stichting Studentenhuis-vesting met steun van de Maas-richtse woningverenigingen ennet gemeentebestuur een kamer-actie ingezet om te trachten de
grote nood aan onderdak te leni-gen.

Affiches
i verspreid over de gehele stad is;l '^iddels een groot aantal affi--1 h if ~~ z*e oto ~ aangebracht omjne Maastrichtse bevolking te sti-
j' uleren deze nood te helpen le-. nigen. De actievoerders hopen te| gunnen rekenen op een ver-

Ulr"d aanbod nu de stijgende1 loonlasten en de dalende subsi-
-1 'es mogelijk een reden kunnen
I -Un om tot het verhuren van een,Kamer over te gaan. De Stichting

studentenhuisvesting merkt be-
hagenvan 150 topt 200 guldeninnet algemeen aan als een redelij-

I Xe huurprijs.
Kamers kunnen telefonisch
worden aangeboden onder"ummer 043-888308. Aan de be-
middeling zijn geen kosten ver-
enden.

Jazzfestival
De politie van Geleen had als ver-
dacht van de overval de 34-jarige F.

W. uit Limbricht aangehouden. Drie
weken geleden al is hij alweer uit
voorlopige hechtenis in het huis van
bewaring in Maastricht ontslagen.
De man houdtvol onschuldig te zijn
aan het misdrijf waarbij door de
overvaller een schot voor de boeg
werd gegeven voor hij er met onge-
veer 9000 gulden vandoor ging.
Vast staat dat bij die overval ge-
bruik is gemaakt van een auto die
door de Limbrichtenaar was ge-
huurd in Geleen. Hij houdt vol dat
hij die zondag op een jazzfestival in
Breda was en de nacht erna door-
bracht in een motel in Gilze Rijen.
Een vriend had die zondag voor
hem de auto naar de verhuurder in
Geleen teruggebracht.
Cassière Maria Meyers was op 15
mei samen met haar lijfwacht Louis
van Hees en de ambulancechauf-
feur J. Widdershoven uit Geulle in
het tankstation. De buitenlampen
waren net gedoofd en terwijl het
drietal op punt stond de deur van
het station achter zich dicht te trek-
ken diende de overvaller zich aan.
De twee mannen moesten op de
grond gaan liggen en een kogel
vloog door de ruit van het ge-
bouwtje om het meisje aan te spo-
ren hem vlug het geld te geven.
Nadat dat was gebeurd vluchtte de
overvaller te voet weg, liep bijna on-
der een bus en liet een enveloppe
met 300 gulden klein geld op straat
uit zijn handen vallen.

door jan a.c.de klerk TENTENBOUWER: „ZOLANG ER SCHEPEN VERGAAN
ZIJN TENTEN BIJ WINDHOOS NIET TE REDDEN

”

Richtlijn voor bouw
feesttenten ontbreekt

MONTFORT - Uit de wrak-
stukken van de door de
windhoos verwoeste feest-
tent in Montfort is defini-
tief vastgesteld dat de con-
structie ervan niets te wen-
sen overliet. In het alge-
meen bestaan er geen uni-
forme richtlijnen voor de
constructie en opbouw van
feesttenten of andere mo-
biele feesthallen. „Zolang
er schepen op zee vergaan
zal zon noodweer ook elke
tent kunnen verwoesten",
zegt in Kessel een woord-
voerder van het tentenver-
huurbedrijf Neptunus. In
die verhuurbranche is
iedereen het daarmee eens.

De verwoeste tent was in Mont-
fort neergezet door Pellemans
TentenverhuurBV in Ospel. Het
bedrijf is tegen schade aan het
materiaal verzekerd. Hoe groot

die schade is, viel gistermiddag
nog niet precies te zeggen. Het
terrein en de overblijfselen van
de tent waren toen nog niet vrij-
gegeven.
„Het zou best aan te bevelen zijn
dat er wat meer uniforme voor-
waarden gesteldwerden voor het
optrekken van feesttenten. Er
zijn voor het gebruik van dever-
schillende materialen wel nor-
men, maar niet voor de construc-
tie als zodanig",zegt de woord-
voerder van het Kesselse bedrijf
Neptunus. „Tot nu wordt het
stellen van voorwaarden overge-
laten aan de plaatselijke diensten

voor bouwen en wonen. Van
kleine tot grote gemeenten is
daarin nogal wat verschil. Som-
mige gemeenten stellen hele
waslijsten met voorwaarden, an-
dere bijna in het geheel geen."

Voor Heiligdomsvaart

Drapeau's
kerkkoren
gevraagd

MAASTRICHT — Welke kerkko-
ren in Limburg zijn bereid hun
drapeau tijdelijk uit te lenen voor
de Heiligsdomsvaart in Maas-
tricht? Tijdens dit zevenjaarlijks
festijn wordt van 25 tot en met 4
september in de Dominicanerkerk
een informatiemarkt gehouden in
het kader van "1600 jaar kerkmu-
ziek".

De muziekcommissie van het Hei-
ligdomsvaart-comité, die deze info-
markt organiseert, heeft het idee op-
gevat om tijdens dit religieus-muzi-
kaal gebeuren op het podium van
deze voormalige kerk een expositie
te houden, van drapeau's van kerk-
koren uit geheel Limburg als sym-
boliek van de kerkmuziek in onze
provincie en tevens als passende en-
tourage van de expositieruimte.
De muziekcommissie doet daarom
een beroep op de besturen van de
Limburgse kerkkoren hun dra-
peau's voor deze gelegenheid 'be-
schikbaar te stellen. Men kan hier-
voor telefonisch contact opnemen
met de heer Willy Hageman in
Maastricht, nr. 043-30156 of met het
algemeen secretariaatvan de Heilig-
domsvaart. Cortenstraat 7, tel. 043-
-51789.

Confrontatie
Dinsdag kon Maria Meyers niet
meer zeggen of F. W. de man is met
wie ze die avond oog in oog had ge-
staan. Bij de confrontatie bij de Ge-
leense politie had ze de man ook al
niet herkend. Louis van Hees zei

gisteren ook nog eens: „Ik durf niet
te beweren dat deze man de overval-
ler is" en chauffeur Widdershoven -
hoewel wat zekerder over de gelij-
kenis - „Twijfel is er nog wel".
Ook de hoed die bij W. thuis gevon-
den is geleek dinsdag plotseling nog
maar weinig op het hoofddeksel dat
de overvaller droeg. Hoe rechtbank-
president mr. Hofstee de hoed ook
modelleerde, Louis van Hees zag de
gelijkenis er niet in. De heer Wid-
dershoven was pertinent over het
model van de hoed. „De kleur kan
wel anders zijn geweest", nam hij
wat zekerheid terug.

Anoniem
Karrevrachten twijfel bleven be-
staan. Ook al bijvoorbeeld doordat
in de processenverbaal telefoonge-
sprekken zijn weergegeven waarin
politiemannen van 'bevriende'
korpsen anoniem aanwijzingen
voor de schuld van W. zouden heb-
ben aangedragen.
„Het wil er bij mij niet in dat politie-
mensen niet met hun naam voor de
dag willen komen als zij hun colle-
ga's van een ander korps met aan-
wijzingen behulpzaam kunnen
zijn", zei officier van justitie mr.
Laumen daar zichtbaar geërgerd
over.

De overvaller zou een snor gedra-
gen hebben. De man uit Limbricht
heeft tot kort voor Pasen dit jaar
een snor gehad. De politie beschikt
over foto's uit een paspoort waar
W. nog met die snor op staat afge-
beeld. De Geleense politie heeft
verzuimd die foto's aan de getui-
gen voor te houden. Ook is te wei-
nig uitputtend onderzocht of de in
het motel door W. gevoerde en in
een computer geregistreerde tele-
foongesprekken toch een mogelijk-
heid hebben opengelaten om in Ge-
leen tekunnen zijn geweest. „Dat is
een vreemde zaak. Maar zeker is
het geen afdoend onderzoek ge-
weest", aldus mr. Laumen. De
rechtbank stemde met het nieuwe
nadere onderzoek in.

Schadeclaims
Binnen het federatiebestuur wordt
er aan gedacht om zodra enige ze-
kerheid bestaat omtrent de finan-

ciële gevolgen, een centraal punt in
te richten waar schadeclaims inge-
diend kunnen worden en waar deze
verder afgehandeld zullen worden.
Inmiddels hebben al verschillende
schutterijen die zondag bij het
schuttersfeest aanwezig waren, la-
ten weten zelf op te komen voor de
geleden schade, om het federatiebe-
stuur niet verder in moeilijkheden
te brengen. Het terrein waar zich
zondag de ramp voltrok, was dins-
dagavond vrijwel geheel, opge-
ruimd. Bij de opruimingswerk-
zaamheden is van alle kanten spon-
taan hulp geboden.

Van de eenentwintig gewonden die
maandagavond nog in ziekenhui-
zen verblevenzijner in de loopvan
dinsdag zeven huiswaarts kunnen
keren. Naar het zich dinsdag liet
aanzien, zullen er vandaag weer
enkele gewonden ontslagen kun-
nen worden. Dinsdagavond ver-
keerde nog één gewonde, een
vrouw in het Roermondse zieken-

huis, in levensgevaar. De gewon-
den die dinsdagmorgen nog in de
ziekenhuizen in Roermond en Sit-
tard verbleven, zijn gisteren be-
zocht door burgemeester J. Gijsen
van Montfort.

Het onderzoek van de PLEM naar
de oorzaak van het ongeval waarbij
de heer J. Scheren uit Brunssum
om het leven kwam. heeft uitgewe-
zen dat het slachtoffer indirect in
aanraking is gekomen met een bo-
vengrondse netleiding waarop 220
volt stroom stond. Een boom die
door de windkracht omver geblazen
werd, kwam op de bovengrondse
leidingenterecht. Een van de leidin-
gen kwam terecht op een ijzeren af-
rastering waarop het slachtoffer
juist leunde. Uit het onderzoek is
gebleken dat het slachtoffer per se
niet geraakt is door de bliksem, al-
dus de PLEM. Dit zou niet zo on-
waarschijnlijk zijn geweest, want
zondagavond lag op 20 meter van
het slachtoffer in de wei wèl een koe
die door de bliksem was getroffen
en gedood.

Beunhazerij
Het Veiligheidsinstituut in Am-
sterdam vermoedt ook dat in
kleine gemeenten een deugdelij-
ke keuring vooraf nog wel eens
wordt nagelaten. Strengere eisen
voor de constructie en het mate-
riaalgebruik zal volgens ingewij-

den in de branche ook de be-
staande beuhhazerij van vooral
Belgische verhuurders de kop in
kunnen drukken en ook langs
die weg bijdragen aan de veilig-
heid.
De Aalster Dekkleden en Ten-
tenfabriek in Valkenswaard
heeft voor wat het gebruik van
materialen en de constructie van
tenten vrijwillig de Duitse DlN-
normen aanvaard. Dat houdt in
dat daarop de keurmerken van
een in West-Duitsland door de
overheid ook erkende techni-
sche 'T'UV-keuring verkregen
wordt. In Nederland was zon

eenheidskeuring ook geen over-
bodige luxe volgens de directie
van de Valkenswaardse onder-
nemine.

Onderzoek overval vol hiaten en vraagtekens

Politie Geleen moet
huiswerk overmaken
MAASTRICHT - De Geleense politie moet een flink stuk
huiswerk overdoen. Officier van justitie mr. Laumen van het
Maastrichtse parket liet er dinsdag geen twijfel over be-
staan dat hij in het geheel niet tevreden is met de wijze
waarop door de politie van Geleen onderzoek is verricht
naar de bankoverval op het tankstation van garage Smeets
op zondag 15 mei van dit jaar.

„Er zitten zoveel hiaten in dat on-
derzoek en er zijn nog zoveel vragen
open gebleven, dat ik vraag deze
zaak terug te verwijzen naar de
rechtercommissaris voor verder on-
derzoek", vroeg hij aan de recht-
bank die gepresideerd door mr.
Hofstee de zaak dinsdag behandel-
de. „Er is in het zoeken naar de op-
lossing van deze overval veel ver-
zuimd en veel nagelaten", voegde
hij er aan toe.

GEWONDEN VAN MONTFORT NAAR HUIS

Schade-afwikkeling
nog vraagteken

door hans van bergen
MONTFORT - De rust lijkt
weergekeerd in Monfort. Hoe-
wel nog volop gepraat wordt
over de ramp die zondag het
Federatieve Schuttersfeest
trof, die een dode eiste en zes-
tig mensen al dan niet zwaar
verwondde, gaat het leven in
Monfort weer zijn gewone
gang. Althans wat de burgerij
betreft. Binnen de gelederen
van het Federatiebestuur
wordt druk beraadslaagd
over de financiële afhande-
ling van de catastrofe en ver-
wacht wordt dat dit nog eni-
ge tijd in beslag zal nemen.
Nog steeds is het niet duide-
lijk hoeveel schade de plotse-
linge windhoos aangericht
heeft en hoe deze schade afge-
handeld zal worden.

De bestuursleden van zowel de fe-
deratie als van de Montfortse schut-
terij voeren haast bespreking na be-
spreking om enig inzicht te krijgen
in de financiële gevolgen en hoe die
verder tegemoetgetreden moeten
worden. Wat welvast staat is dat de
organisatie verzerkerd is. In hoever-'
re de door de natuurramp ontstane
schade echter door dezeverzekerin-
gen gedekt wordt en of voor de ge-
wonden aanspraak gemaakt kan
worden op deze verzekering wordt
momenteel uitgezocht. Hans Maes-
sen van schutterij „St. Urbanus" in
Monfort zegt: „Er valt over de af-
handeling nog niets te zeggen. Des-
kundigen zoeken dat momenteel
uit. Er moet met zoveel dingenreke-
ning worden gehouden".

" In Montfort wordt het gebeuren vanjl. zondag nog altijd op
straat door groepjes inwoners besproken.

Stroomloos
Montfort is een van de weinige dor-
pen in Midden-Limburg waar lei-
dingen nog bovengronds lopen. De
afgelopen weken is een deel daar-
van al ondergronds gelegd.Door de
stroomstoring die na het ongeval
onstond, heeft een deel van Mont-
fort tot maandagmorgen zeven uur
zonder stroom gezeten. Toen kon de
stroomstoring met veel kunst en
vliegwerk en behulp van generato-
ren opgeheven worden.

Niets bestand
„Tegen zon verrassingsmanoeu-
vre van de natuur is niets be-
stand. Dan is van schuld ook
geen sprake. Hoewel over de ge-
volgen natuurlijk nog lang ge-
praat zal worden", laat de direc-
tie weten.
Brandweercommandant ir.
Ernst van de regionale Midden-
limburgse brandweer laat in
het midden of strengere eisen
bij een dergelijke natuurramp
nog gewicht in de schaal had-
den kunnen leggen. Voor wat
zijn eigen verantwoordelijk-
heid aangaat zegt hij: „Wij heb-
ben na te gaan of er bijvoor-
beeld voldoende en veilige
vluchtwegen zijn en een deug-
delijke noodverlichtingsinstal-
latie. Maar bij zon ramp als
zondag in Montfort wordt de
hele zaak opgeblazen en dan
gaan je vluchtwegen en de
noodverlichting mooi mee de
lucht in."

officiële mededeling
GEMEENTE SITTARD

Qe burgemeester van de gemeente
Sittard brengt ter openbare kennis,
dat burgemeester en wethouders
van Sittard voornemens zijn aan de
gemeenteraad een voorstel te doen
tot onttrekking aan het openbaar
verkeer van een gedeelte van de
Amelbergastraat. Een situatieteke-
ning waarop het aan het openbaar
verkeer te onttrekken weggedeelte
staat aangegeven, ligt vanaf 25 juli
1983 gedurende dertig dagen op het
stadhuis, kamer 507, voor een ieder
ter inzage.
Belanghebbenden kunnen binnen
voormelde termijn schriftelijk be-
zwaren tegen de voorgenomen ont-
trekking indienen bij de gemeente-
raad.
Sittard, 20 juli 1983.

De burgemeester vnd.,
J.J.G. Tonnaer

Bromfietser
overleden

SCHIMMERT - De 19-jarige
M. Thoma uit Schimmert, die
maandag bij een aanrijding in zijn
woonplaats zeer ernstig gewond
raakte, is gistermiddag in het De
Weverziekenhuis in Heerlen overle-
den. De jongemanliep zwaar hoofd-
letsel op toen hij op de Trichterweg
met zijn bromfiets tegen een perso-
nenauto botste.

Trajecta '83
druk bezocht

MAASTRICHT - Ruim vierduizend
bezoekers hebben, inclusief de aan-
wezigen bij de opening, vorige week
vrijdag, de weg naar de kunstmani-
festatie Trajecta in de Maastrichtse
Eurohal gevonden. Op tientallen
kunstwerken geven ronde oranje
stickers aan dat er ook al driftig ge-
kocht wordt op deze verkoopten-
toonstelling die tot 15 augustus
duurt en waaraan 143 Limburgse
kunstenaars hun medewerking ver-
lenen. De in totaal 700 kunstwer-
ken, die in Maastricht te zien zijn.
vertegenwoordigen een geschatte
waarde van ongeveer vier miljoen
gulden. De organisatoren verwach-
ten dat met het verdwijnen van de
hittegolf de golf bezoekers zal toe-
nemen.

Geen misdrijfin het spel

Lijkvinding
opgehelderd

ROERMOND - De vrouw, die
maandagavond laat dood werd ge-
vonden op het sportcomplex Ham-
merveld. is geen gewelddadige
dood gestorven. De politie krijgt
daar vandaag na de sectie pas volle-
dige zekerheid over. De gedachte
aan een misdrijf heeft de politie in-
tussen al laten varen. De drie man-
nen die door een trimster werden
gezien toen ze bij het lijk vandaan
vluchtten, hebben zich dinsdag aan
de politie in Roermond bekendge-
maakt. Vast staat dat ze met de dood
van de vrouw niets van doen heb-
ben.

Verloren in
Montfort

MONTFORT - Bij het controle-
ren van het voormalig schutter-
sterrein in Montfort door de
Rijkspolitie in samenwerking
met schutterij St. Urbanus en
brandweer is een groot aantal
voorwerpen gevonden die heb-
ben toebehoord aan gevluchte
bezoekers, zondagmiddag. Van-
af vandaag kan men naar deze
voorwerpen informeren.

Het betreft zaken als fietsen, hor-
loges, handtasjes, brillen, schoe-
nen, jassen etc. Daarvan is giste-
ren een inventarisatie opge-
maakt. Vanaf vanmorgen 9 uur
tot vanmiddag 5 uur kan men er-
voor terecht in de gemeente-
loods in Montfort. aan het Vel-
vin. Men kan ook telefonisch in-
formeren: S 04744 1547.
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tijdje vrij, nieuws uit eigen streek, cultuur

BIOSCOPEN
HEERLEN
Royal: Octopussy, 3e week, 12 jr. dag.
14.30 en 20.30 uur, za en zo 14.30, 18.45
en 21.30 uur, wo 14.30 en 20.30 uur.
Rivoli: Blue Thunder, 12 jr. dag. 15.30
en 20.00 uur, m.u.v. maandag, za en zo
15.30, 19.00 en 21.30 uur. Die Freundin.
16jr. ma 20.00 uur.Kuifje en het haaien-
meer. 2e week. a.l. dag. 14.00 uur.
H 5: Poltergeist, tweede week, 16jr. dag.
14.30 en 20.30 uur. Pinocehio. a.l. dag.
14.00 uur. Quo vadis. a.l. dag. 20.00 uur.
Streetfighters. 4e week, 16 jr. dag. 14.15
en 21.15 uur. Rocky 3, 16 jr. dag. 13.45 en
20.45 uur. Dodenrit, a.l. dag. 14.00 en
21.00 uur.
Passage: Vrolijk sexpension, 18 jr. dag
vanaf 14.00 uur. Meisjes van de betere
stand. 18 jr. do tm zo 24.00 uur.
Inpoet: En de tijd stond stil, zo 20.00
uur.
UBACH OVER WORMS
Grand-theater: First Blood. 12 jr. za
20.00 uur. zo 19.00 en 21.00 uur.
KERKRADE
Wijngrachttheater: 101 Dalmetiers. 3e
week, a.l. za, zo 15 uur. First Blood. 2e
week 12 jaar. vr 20.30 uur, za 17.30 uur,
zo 17.30 uur en maandag 20.30 uur.
Street Fighters, 16 jr. za en zo 20.30 uur,
di 20.30 uur.

SCHAESBERG
Autokino: The Pirate Movie, a.l. do en
vr 22.15 uur. Street Fighters, 16 jr. do en
vr 24.30 uur. First Blood, 12 jr za, zo en
ma 22.15 uur. Op de rand van alles, 16 jr
za, zo en ma 24.30 uur. Big Bomber. a.l.
Wo 22.15 uur. Spetters, 16 jr. di en wo
24.30 uur.
MAASTRICHT
Festival: The Year of living dangerous-
ly, dag. 14.30en 20.30 uur.
Palace 1: Helden in de frontlinie, 16 jr.
dag. 14.15 en 20.15 uur.
Palace 2: Evil Death, 2e week, 16 jr.
14.15 en 20.15 uur.
Studio: Torn and Jerry. a.l. dag. 14.00
uur. Spartacus. a.l. dag. 20.00 uur.
Royal 1: Prinses Seca, 18 jr. dag. vanaf
12.00uur, za en zo vanaf 13.00uur. Lust,
18 jr. vr en za 22.45 uur.
Royal 2: Kannibalen vallen aan, 16 jr.
dag. 14.30, 16.30 en 20.30 uur. De wraak
van de karatetijger, 16 jr. vr en za 22.30
uur.
Mabi 1: Octopussy, 12 jr. 3e week, dag.
14, 16.45 en 20.30 uur.
Mabi 2: Bvd deelt doffe dreunen uit. a.l.
dag. 14.00. 16.30 en 21.00 uur.
Mabi 3: American Gigoio, 16 jr. dag.
14.00. 16.30 en 21.00 uur.
Filmhuis: Persona. do tm zo 21 uur.
VALKENBURG
Duoscoop: Evil Dead. 16 jr. do fm zo
14.30. 19.00en 21.30uur. De gendarme in
paniek, a.l. do tm zo 14.30.19.00 en 21.30
uur. De lift. 16 jr. ma Urn wo 14.30. 19.00
en 21.30 uur. Heibel op de hoofdweg, a.l.
ma tm wo 14.30, 19.00 en 21.30 uur.
Deense snoepjes in Tirol, 16 jr. do tm
wo 24.00 uur. Justine, een meisje van
klasse, 18 jr. do tm di 24.00 uur. Prui-
menbloesem, 18 jr. Wo 24.00 uur.
GELEEN
Roxy: An officer and a gentleman, 12 jr.
dotm di 20.30 uur, zo 18.00en 20.30 uur.
Teenager in love, 18 jr. za 23.00 uur.
Studio Anders: De lift. 2e week, 16 jr. do
Lm di 20.45 uur, zo 18.00en 20.45 uur.
SITTARD
Forum: Wurgende tralies. 16jr.do tm di
20.30 uur. zo 18.00 en 20.30 uur. The
thing. 16 jr. do t/m di 20.45 uur, zo 18.00
en 20.45 uur.

EXPOSITIE
HEERLEN
Galerie Stadhouders, Potgieterstraat
90: beeldhouwwerken en schilderijen
van Alfons Stadhouders. Elke zaterdag
10 - 20 uur.
Stadhuis: werk uit eigen collectie. Open
tijdens kantooruren. Gedurende de
maand juli.
Galerie Jean Viehoff, Tempsplein 10:
tekeningen en schilderijen van eigen
werk. Te bezichtigen na afspraak,
te1.715426.
Bezoekerscentrum Schrieversheide,
Schaapskooiweg 99: olieverven en et-
sen van Willem Labey. Open dag. 10 - 18
uur. Tot eind juli.
Geologisch museum, Voskuilenweg
131: evolutie van beenvissen. Open ma
tm vr 9 - 12 en 14 - 16 uur. Tot en met 4
augustus.
NMB, Bongerd 13: aquarellen van Mak
Camps. Open ma t/m vr 9 -16 uur, do 17-18.30 uur. Tot en met 28 juli.
Kunsthandel Herman van Leeuwen:
schilderijen van Janine Delaporte. Open
dag. tijdens winkeluren en op zondag 13- 17 uur. Tot 25 juli.
Lijstenmakerij Du Passage:Egyptische
kunst van Ibrahim Faiek. Open tijdens
winkeluren. Tot 16 augustus.

KERKRADE
Mijnmuseum Klein Rolduc: tal van fa-
cetten uit de Limburgse mijnbouw.
Open di tm vr 9 - 17 uur, za en zo 13 - 17
uur.

UBACH OVER WORMS
Atelier Binnenhof, Grensstraat 87:
werk van Joos Damen. ledere donder-
dag 10 - 22 uur.

HOENSBROEK
Kasteel - archeologisch museum: car-
boonfossielen van S. Prins. Open dag.
10-17 uur. Tot en met 1 oktober.
Kasteel - remijs: werk van twaalf car-
toonisten. Open dag. 13.30 - 17 uur. Tot
en met 20 juli.
Kasteel — fotogalerie 68: werk van
Limburgse beroepsfotoguafen. Open ma
tm vr 10 - 12 en 13.30 - 17 uur, za en zo
13.30 - 17 uur. Tot 14 augustus.
Kasteel - expositiezolder: fijnschilder-
kunst van Jo v.d.Brand. Open dag. 10 -17 uur. Tot en met 31 juli.
Kasteel - ridderzaal: Rond een veelluik
van EvertThielen. Opendag. 10 -17 uur.
Tot en met 15 september.

VALKENBURG
Casino: textiele vormgeving van Paula
Oomen, Susanne Lucassen, Yvonne
Monsewije, Joke Janssen, Monique
Ruiters. Hannelies Vliegen. Tot 24 juli.
Centrum Cocarde, Odapark: olieverven
en aquarellen van zr. Odilia Bruis
M.M.Z.Openma tm vr 13.30 - 17.30 uur.
Tot en met 1 augustus.

MAASTRICHT
Galerie Noortman, Vrijthof49: schilde-
rijen, aquarellenen tekeningen van 1530
tot heden. Open tijdens winkeluren.
Red and blue, Stokstraat 30: werk van
Bob Bonies. Ad de Keyzer. ImreKocsis,
Hermann Abrell. Open di t/m vr 10 - 18
uur, za 10 - 17 uur, zo 14 - 17 uur. Tot 27
augustus.
Natuurhistorisch museum: roofvogels
en etsen van Eric Wijnands. Tot en met
15 augustus.
Galerie Gadiot, Grote Gracht 58:
bronsplastieken van Phonse van Daa-
len, kleur-etsen en schilderijen van
Frans Politzer. Open di t/m vr 11 - 18
uur. za 11 - 17 uur. Tot 23 juli.
Galerie Felix, Wijckerbrugstraat 16:
tekeningen van Jannel en plastieken
van Hank Beelenkamp. Open tijdens
winkeluren. Tot en met 15 augustus.
Bonnefantenmuseum, Dominicaner-
plein 5: zomeropstelling eigen collectie.
Open ma tm vr 10 - 12 en 13 - 17 uur, za
en zo 14 17 uur. Tot 4 september.

Barokachtig
Een (auto)tocht naar Limburg an
der Lahn. Dat kan een attractief en
amusant weekeindje betekenen.

Toeristische trip over makkelijk te
rijden wegen in de Eifel, over een
stukje autoweg richting Koblenz en
vervolgens door een bosachtig ge-
bied naar een rustig, charmant pro-
vinciestadje met vele aantrekkelijk-
heden. Neem de Altstadt bijvoor-
beeld. Zij nodigt uit tot dolen, tot
zwerven. Langs werkelijk schitte-
rende vakwerkhuizen, krom gebo-
gen onder de last van vele, vele ja-
ren. Laat-middeleeuwse huisjes in

smalle straatjes. Woninkjes, kun-
stig „versierd" met kleur- en fanta-
sierijke tierlantijnen, die nostalgie
oproepen en tegelijkertijd een lust
voor het oog zijn. Zittend op het ter-
rasje aan de „Plötz", vlakbij
St.Georgsbrunnen, waant men zich
in een andere wereld, in een stad
uit het verre verleden. Zittend op
een ander terras, aan de Bischofs-
platz, kijkt men aan de ene kant uit
op naar voren buigende stokoude
huisjes en aan de andere zijde op
de witte contouren van de Stadtkir-
che. Eens een klooster, thans een
kerk met een prachtig orgel. Op tal
van andere plekjes in de schilder-
achtige Altstadt blijft het oog ge-
boeid door duizend-en-één snuiste-
rijen en versierselen waarmee in
vroeger tijden ambachtslieden van
het zuiverste water woningen een
barokachtig aanzien gaven. De Alt-
stadt van Limburg an der Lahn is
werkelijk apart.

Overheersend
Dat is ook de reeds gememoreer-
de St.Georgs-Dom. Niet omdat in
1977, tijdens restauratiewerk-
zaamheden fresco's uit de der-
tiende eeuw moeizaam werden
bloot gelegd, niet omdat ene
graaf Heinrich von Nassau in
1215 opdracht gaf op de resten
van een klein kerkje-op-rotsen
een grootse zogenaamde „Stifts-
kirche" te bouwen die later de
tand des tijds zou weerstaan
maar wèl omdat de St.Georgs-
Dom zon overheersende rol in
het stadsbeeld speelt, omdat zijn
waarde en zijn schatten histo-
risch zo groot groot zijn en om-
dat zonder dit gebouw Limburg
an der Lahn niet zou zijn wat het
nu is.

Misdaad
De Altstadt, de St.Georgs-Do-
m Er is in Limburg an der Lahn
nog zéér. Zoals het Krimipanopti-
kum bijvoorbeeld. Dertig werken uit
wereldliteratuur over de ontmasker-
de misdaad worden er in bepaalde
details bewegend en sprekend ten
tonele gevoerd. Het is amusant te
beleven hoe men er geconfronteerd
wordt met onder andere welbeken-
defiguren uit geschriften van Sir Ar-
thur Conan Doyle (Sherlock Hol-
mes), van Edgar Allan Poe (Dupin)
en Georges Simenon (Maigret).
Voor de liefhebbers: het Limburger
Krimipanoptikum ligt aan de Fran-
kenstrasse sa, is elke dag van
10.30-18.00 uur geopend terwijl de
entree voor volwassenen 4,50
DMark bedraagt. Het VVV-kantoor,
Verkehrsamt aan de Hospitalstras-
se 2 (Telefoon vanuit Neder-
land:o9-49-6431-203222; geopend
op werkdagen van 8.00-20.00 uur
en op zaterdag van 9.00-12.00 en
van 17.00-20.00 uur) verstrekt over
dit „Figurenkabinett" en over tal van
andere bezienswaardigheden uit-
voerige inlichtingen.

Verblijf
Op het vlak van verblijf in Limburg
an der Lahn kan men vele kanten
uit. Daar is bijvoorbeeld Hotel Huss
bij het station (Telefoon vanuit Ne-
derland:o9-49-6431-25087). De
prijs van logies met ontbijt ligt er
tussen de 35 en de 65 DMark. Op-

vallend feit van dit huis: in het res-
taurant Lotos wordt de Chinese
keuken werkelijk alle eer aange-
daan! Men kan ook elders en goed-
koper terecht. Zoals bijvoorbeeld in
Gasthuis Priester aan de West-
waldstrasse 2 (Telefoon :09-49-

6431-6910). Daar betaalt men voor
logies plus ontbijt 21 DMark. En in
Gasthaus Zur Sonne aan de Ferdi-
nand Dirichstrasse 23 (Tele-
foon :09-49-6431-22463) legt men
voor een nachtje slapen plus ontbijt
22DMark neer.

" Beeld uit de Altstadt in Limburg an der Lahn

TWEE FEESTWEEKEINDEN IN SEPTEMBER

Vier eeuwen parochie
in Schimmert

SCHIMMERT — De Schim-
mertse parochie St. Remi-
gius viert in september haar
400 jarig bestaansfeest. Ter
gelegenheid hiervan zal een
lijvig gedenkboek worden
uitgegeven aan de Schim-
mertse parochianen. Het
boekwerk bevat veel we-
tenswaardigheden over het
verleden en heden van
Schimmert en haar paro-
chie.

De St. Remigiusparochie werd in
1583 gesticht door bisschop Linda-
nus van Roermond. In het jaar 847
komt de naam Schimmert voor het
eerst voor in het oudste gedenk-
boek van de abdij van de H. Remi-
gius te Reims. De abdij had toen
reeds bezittingen in "Schimorta".
Vanhet tijdperk voor 1583 is er wel
staatkundig iets bekend over

Schimmert, kerkelijk zijn er ech-
ter niet zoveel gegevens. Wel be-
schikt men over enkele namen van
rectoren.

De Schimmertse parochie beschikt
nog over de doop-, huwelijks- en
overlijdensregisters vanaf respec-
tievelijk 1620, 1742 en 1717. Vanaf
de stichting van de parochie be-
schikt men over heel wat meer in-
formatie. Duidelijk merkbaar zijn
de perioden waarin men voorzichtig
moest zijn met het hanteren van pen
en papier, zoals de tijd na 1661, het
jaarvan de inlijving bij de Bataafse
republiek. Voor heel wat parochies
was er toen een tijd van vervolging.
Staatkundig beschikt men wel over
gegevens uit deze en andere moeilij-
ke perioden van de parochie.

De huidige parochiekerk van
Schimmert werd pas in 1926 ge-
bouwd. In een eerder uitgegeven
boekwerk over "50 jaar parochie-
kerk" wordt uitgebreid op de bouw
van de huidige kerk ingegaan. Ook

wordt er iets in vermeld over het
kerkgebouw van voor 1926.

Het gedenkboek dat in september
zal worden uitgegeven bevat infor-
matie over Schimmert en haar pa-
rochie. Zo zal het boek biografieën
bevatten over de kerklijke leiders
en de "drie grote zonen" van
Schimmert. Met dit laatste wordt
bedoeld de bisschop Mgr. Nicolaas
Lemmens die in 1807 als bisschop
van Vancouver overleed, bisschop
Mgr. Guillaume Lemmens van
Roermond die in juli 1960 overleed
en bisschop Mgr. Johannus Baptist
Theunissen die in 1979 werd begra-
ven en onder andere aartsbisschop
van Blantyre (Malawi) en bisscho-
pelijk vicaris van Roermond is ge-
weest. Alle drie waren zij afkom-
stig uit Schimmert.
Ook wordt in het boekwerk aan-
dacht besteed aan de paters Mont-
fortanen en de zusters dochteren
der wijsheid die reeds in 1818 in
Schimmert hun toevluchtsoord
vonden na hun verbanning uit

Frankrijk. Zij hebben een belangrij-
ke stempel gedrukt op de verdere
ontwikkeling van Schimmert. In
het gedenkboek worden ook de
plaatselijke verenigingen beschre-
ven. Bijna allen hebben hun be-
staan te danken aan de aktiviteiten
van de Schimmertse kerk en haar
leiders. Duidelijk blijkt dat de kerk
een belangrijk deel heeft bijgedra-
gen, en dit nog steeds doet, aan het
bloeiende verenigingsleven dat
Schimmert op de dag van vandaag
nog rijk is.

In een ander hoofdstuk worden de
Schimmertse wegkruisen en ka-
pelletjes beschreven. Het boek-
werk zal tijdens het weekend van
10 of 18 september worden uitgege-
ven. In beide weekeinden is er feest
in Schimmert en staat het dorpje
in het teken van "vier eeuwen pa-
rochie St. Remigius".

SCHINVELD
"In het gemeenschapshuis 't
Kloeëster wordt morgen vanaf 14
uur een kwajongconcouirs gehou-
deil voor ouderen, gepensioneer-
den, WAO-ers en alleenstaanden.
Inschrijfgeld ’ 3,-.
O De Ontmoetingsruimte Jeugdige
Werkzoekenden aan de' Kan. van

Nuysstraat 6 maakt vrijdag een ex-
cursie naar het kasteelpark in Bom.
Kosten ’3,- . Inschrijven vandaag
tot 14.30 uur.

St. Georgs-Dom en schilderachtige Altstadt...

Amusant weekeindje in
Limburg an der Lahn

Misschien heeft u het wel in
uw portefeuille...ln het vakje
waarin u uw bankpapier
bergt. Het kan zijn dat er tus-
sen het papieren geld een bil-
jet van duizend DMark
schuilt. Op de achterkant van
dat briefje staat een majes-
tueus bouwwerk afgebeeld.
De Dom van Limburg name-
lijk. Van Limburg an der
Lahn...
De zeventorige, eens op rot-
sen gebouwde, St.Georg-
domkerk is het van ver zicht-
bare baken van de oude Hes-
sische stad Limburg. De in
1973 gedeeltelijk gerestau-
reerde imposante godstem-
pel doet met zijn wit-rood-
bruine (buiten)muren Byzan-
tijns aan. Hij roept de vreem-
deling op hem toch te komen
bewonderen. Hij en zijn
schatten. Onder meer reli-
kwieën uit 945 en barokke
kostbaarheden.

Als de onbekende aan de Lahn ge-
hoor geeft aan die „uitnodiging",
dan dient hij vanuit de moderne be-
nedenstad via smalle straatjes in de
Altstadt de Domtreppe te bereiken.
Omhoog via die verweerde, stokou-
de, schots en scheve stenen trap-
pen staat hij opeens aan de voet
van de Dom. Een indrukwekkende
ervaring.

" Schets van de orgel in de Stadtkirche...

TIJDJE
■VRIJ

MET

NINO TOMADESSO

van
DAG
tot

DAG

" SIMPELVELD. VVV-wan deling door de
natuur met IVN-gidsen. Vertrek Info-kantoor
Irmstraat om 19.15 uur.

" VALKENBURG. Bezichtiging Heemtuin
en Sjloensmeule (watermolen) bij Kasteel
Schaloen in Oud-Valkenburg. Van 14.00-
-17.00 uur. Entree: volwassenen 2 gulden
p.p.; kinderen tot 12 jaar 1 gulden.

" SLENAKEN. Concert fanfarezaal om
20.00 uur.

" MAASTRICHT. Carillonconcert vanaf de
toren van het stadhuis doorL.Boogert (Delft)
om 20.30 uur.

" MECHELEN. Slotavond feestweek Har-
monie. Van 21.00-22.30 uur Golden Earring.

" ROERMOND. Stadswandeling vanaf de
Markt om 16.00 uur.

Regio kort
HOENSBROEK
# In kafé Overbroek aan de Over-
broekerstraat 33 is vandaag vanaf 20
uur het vrouwenkafé weer geopend.

BOCHOLTZ

" Marie Ange Vaessen en Petra
Odekerken behaalden bij een con-
cours hippique in Hingen een eerste
prijs.

" De heer Vijgen werd benoemd in
de medezeggenschapsraad van het
scholenkoppel Op jen Bies.

" In verband met de feestelijkhe-
den rond het zilveren bestaan van
RKWDZ, is een feestcomité opge-
richt onder leiding van voorzitter
Frits van der Linden.

" P. Clignet van de visvereniging
Bocholtz werd kampioen van de le
Kerkraadse kampioenschappen
voor de jeugdtot 15 jaar;
HEERLEN

" Donderdag vinden bij de praat-
kuil op Promenade 2 en in de Kou-

venderstraat in Hoensbroek *j
19.15 uur weer Stilte-vredeskrinë
plaats.

Toeristische route naar
Limburg an der Lahn

Vanuit Vaals via Bosstraat en Gemmenicherweg naar Nederlands-Bel-
gische grens. Via Kelmis (La Calamine) over N438 naar Eupen. In
Eupen op 3-sprong met verkeerslichten links af richting Eupen-cen-
trum. Na ongeveer 50 meter rechts af richting Malmédy. Van Malmédy
naar Waimes en Bullange naar Belgisch-Duitse grenspost Losheimer
Graben. Van hier uit naar Stadtkyll (B421). Steeds de 8421 aanhouden
(borden Koblenz) via Hillesheim en Dreis naar Daun. In Daun weg A4B
op (blauwe borden Koblenz) naar Koblenz. In Koblenz richting èn over
Rheinbrücke. Weg 49 aanhoudenrichting Montabauer. Enkele kilome-
ters voor Limburg weg 8 nemen.
Afstand grenspost Vaals-Limburg an der Lahn: plusminus 200 km.

SIMPELVELD

" In het Dienstencentrum is iedere
donderdag van 14 tot 17 uur een ad-
ministratieve hulpverlening voor
ouderen van de SWOS.

" Dcc maand vindt geen raadsver-
gadering plaats.

" De plaatselijke hobbyverenigin-
gen krijgen een jaarlijkse bijdrage
van ’ 150,-. Als zij een tentoonstel-
ling of wedstrijd organiseren, krij-
genze nog eens ’ 100,-.

" Omdat tegen de bouw van 25 pre-
miewoningen in het bestemmings-
plan Sweijer, 3 AROB-bezwaar-
schriften zijn ingesteld, wordt hier
een nieuw voorbereidingsbesluit
genomen.

Brunssum neem
afscheid van
P. Joosten

BRUNSSUM - De gemeenlM
Brunssum neemt donderdaHJwegens het bereiken van <S
pensioengerchtigde leeftijd oH
flcieel afscheid van het hooiß
van de afdeling Sociale ZakeS
de heer P.J. Joosten. Ter geM
genheid hiervan wordt heijß
donderdag tussen 17 en 18 uU'B
een receptie aangeboden in dfl
burgerzaal van het Bestuunß
centrum aan het LindepleiflJ
Medewerk(st)ers kunnen hefl
die dag vanaf 16.30 uur de hanß
komen drukken. I
De heer Joostentrad 1 maart 1948
in dienst bij de gemeente Brunlß
sum. Parallel met" zijn studiJHvoor gemeente-administratie ef«
gemeente-financiën, doorliep hll
de diverse ambtelijke rangeijl
totdat hij in 1963 werd benoemt!
tot hoofd Sociale Zaken. HB
stond aan de wieg van de Sticlß
ting Schooltandverzorging eU
behartigde voor deze stichtinJßjarenlang het secretaris- en peflj
ningmeesterschap.

Ook in de gemeenschap vaj
Brunssum vervulde de he<JJoosten verschillende taken. Ij
het kerkbestuur van de par<J
chie St. Gregorius de Grot«Jwaarvan hij sinds 1956 lid iS|
vervult hij de functie van secr«Jtaris. Voor deze verdienste^
ontving hij in 1979 de pauselijKl,
onderscheiding Pro Ecclesia «F
Pontifice. Reeds meer dan 3»
jaar is de heer Joosten bestuurSt
lid van de Stichting Openbaar
Bibliotheek, waarvan vele j*ö
ren als voorzitter en vice-vooft
zitter. .

" De heer P.J. Joosten

BONDSFEEST
'INTERNOS

KERKRADE — Onder auspicj*
van de 0.L.D.8. organiseert de <V
litiegeleidehondenvereniging
ternos' op zaterdag 6 en zonda?
augustus de vierde bondsw*
strijd. De wedstrijd heeft plaats'
het terrein aan de Wenckebajj
straat te Spekholzerheide. Af
ling I begint op beide dagen '9.00 uur en afdeling II om 14.00 u"
De prijsuitreiking wordt zond*
avond gehouden in de Kongobv.
Industriestraat 54.

Tentoonstelling
dienstencentrum
SCHAESBERG - Het dienstene'
trum Schaesberg organiseert
november een tentoonstelling &
de titel: „Creatief Schaesberg *en door Ouderen". Ouderen 'thuis iets maken zoals schilde'
en, werkstukken van hout en &
gelijke kunnen deze tijdens d<
tentoonstelling laten zien. 0'
verzamelaars van munten, posf
gels of oude brofekaarten kuno
hun verzameling tentoonstel!'
ledereen die aan de tentoons*Jling mee wil doen, kan kontakt"
nemen met het Dienstencentra'
Hoofsstraat 144 in Schaesberg,'
313921.

Kienagenda
VANDAAG
Heerlen: 20 uur in het gem^c
schapshuis Caumerbron. 20 uuï .
het verkennersgebouw aan de H^Jri Jonasstraat. 20 uur in het gerne^J
schapshuisLaurier. 19.45 uur in "l
Kegelpaleis.. ,
Kerkrade: 19.45 uur in het geme^
schapshuis Terwinselen. 19.45 ü|
in zaal Krings Spekholzerheide- 1
uur in zaal Reuling. 20 uur in c<|
Nulland. 20 uur in het geme^
schapshuis Spekholzerheide. l'l
uur in club 208. 1
Hoensbroek: 19.45 uur in Ons T^centrum. 19.15 uur in de harmofl',
zaal. .f
Nieuw-Einde: 19.45 uur in het »
meenschapshuis Romantica. h
Übach over Worms: 20 uur in r
gemeenschapshuis 't Stroatje-
uur in zaal Eggen.
Bocholtz: 20 uur in de Wilhelm»1

zaal. 14 uur in het soosgebouw. ■
Brunssum: 14 uur in het Open Hjjj
19.45 uur in het gemeenschapsbjl
deKepper. 20 uur in café het Hot*l
19.45 uur in café Het SchachW'j
Treebeek: 19.45 uur in het JeUsl
huis. i
Nieuwenhagen: 20 uur in de k*p|
ne van het sportcomplex S.V.N- J
Voerendaal: 19.45 uur in het *|
meenschapshuis Kunderhoes. J
Schaesberg: 20 uur in Wijkcentr"!
't Eikske.
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Japanse firma begon met fietslampen

Panasonic
nieuwe

sponsor
ploeg Post

Van onze verslaggever

ALPE d'HUEZ - Het Japanse merk Panasonic zal de komen-
de vier jaar optreden als hoofdsponsor van de door Peter
Post geleide wielerploeg. Het contract met Panasonic, een
bedrijf van consumenten-electronica en audio-visuele appa-
ratuur, gaat in op 1 januari 1984. De Engelse fietsenfabriek
TI Raleigh, die tien jaar hoofdsponsor is geweest, blijft de
ploeg steunen als cosponsor.

Panasonic is een tak van de multi-
national Matsushita Electric Tra-
ding. Zestig jaar geleden legde ene
Konosuke Matsushita in Japan de
basis voor de huidige gigant. Een
fietslamp was een van de eerste pro-
dukten die het familiebedrijfje van
Konosuke fabriceerde.

Thans staat de firmanaam op de
drieëndertigste plaats op de zoge-
naamde 'Fortune-lijst' van 's we-
relds grootste bedrijven. Behalve
Panasonic worden ook de merkna-
men National (huishoudelijke en
industriële apparatuur alsmede
batterijen) en Technics (Hi-Fi ap-

paratuur) gevoerd. De eerste Euro-
pese vestiging werd in 1962 in
Hamburg geopend. Thans heeft het
bedrijf in Europa vier fabriceren-
de en veertien verkoop- en service-
punten. De handelscijfers in 1982
bedroegen 865 miljoen dollar! Het
aantal werknemers bedraagt 2500,
verdeeld over elf Europese landen.

Panasonic debuteert als sponsor in
de beroepswielrennerij. Wél heeft
Panasonic op andere terreinen in de
sport reeds sponsor-activiteiten
ontwikkeld, onder andere in de ten-
nis- en de golfsport, alsook bij het
prof-ijshockeyteam Dju Gardens
(Stockholm) en de Engelse voetbal-
club Nottingham Forest.

„Wij beginnen een nieuw hoofd-
stuk," zei chef d'equipe Peter Post
opAlpe d'Huez. „Vooral het feit dat
het een vierjarige overeenkomst
betreft, is verheugend." Op dit mo-
ment staat vast dat Gerrie Knete-
mann (mits hersteldvan zijn zware
val in de semiklassieker Dwars
door België), Henk Lubberding,
Gerard Veldscholten, Johan Lam-
merts, Peter Winnen, Theo de
Rooy, Bert Oosterbosch en de Belg
Ludo deKeulenaer in 1984 de kleu-
ren van Panasonic zullen verdedi-
gen.

De ploeg zal in totaal uit vijftien ren-
ners bestaan: tien Nederlanders en
vijfbuitenlanders. Peter Post wilde
gisteren niet bevestigen dat de
Australiër Phil Anderson. die Peu-
geot gaat verlaten, straks voor de
Panasonicploeg gaat uitkomen. ..Ik
heb niet eens met Anderson gespro-
ken," aldus Post.

" Peter Post en Panasonic-
boss Sakacuschi presenteren
het nieuwe stuk textiel-met-op-
druk. Op Alpe d'Huez werd het

grote mysterie-wie wordt de
nieuwe hoofdsponsor?-met een
oosterse glimlach ontsluierd.

Goed hersteld van inspanningen 'Nog alles mogelijk'

Peter Winnen: Ik voel me prima'
3e£LPE .D'HUEZ - Niet de strijd op de Alpe d'Huez
r^as tijdens de rustdag gespreksthema nummer
i?:en. maar de perikelen die de renners vanaf van-
[?Faag tot in Parijs te wachten staan. Geletruidrager
Murent Fignon bleef bij zijn eerder gedane uit-

Tp?aak dat hij zichzelf als grootste kanshebber ziet.
rlJn chef d'équipe Cyrille Guimard ondersteunt

et zelfvertrouwen van de jonge Parijzenaar, maar
1waarschuwt voor de Spaanse furie in de persoon
JanPedro Delgado. Die heeft slechts 1 minuut en 8
feconden achterstand.

gens gezet, waarna de afdaling van
Alpe d'Huez per auto werd gedaan.
Aan de voet van de col begon de
trainingsrit die de spieren soepel
moest houden.
Peter Winnen, Theo de Rooy, Ge-
rard Veldscholten en Johan van
derVelde reden vanuit Bourg d'Oi-
sans richting Grenoble en weer te-
rug. Een vlakke weg. Na hooguit 60
kilometer vonden ze het welletjes
en waren ze weer terug bij het be-
ginpunt. Per auto ging het toen
naar boven.Ip. het kamp van Wolber blijft

___T__een in Jean-René Bernaudeau«erde op 2.33) geloven en bij Ra-'ffh is Peter Winnen (vierde'op
at J de fiS"ur op wie heel Neder-a,»«l hoopt.
'ter Winnen: „Van mij zul je niet

"fcn k
dat ik mezelf tot grootsteX^nshebber uitroep. Desondanks

früs er noS van alles gebeuren. Pa-(Lt ls weliswaar slechts vijf dagen
<Ui °ns verwijderd, maar tussen)e d'Huez en de Champs ElyséesP "og alles mogelijk."

er Winnen vindt het nog steeds%l^mer dat hij met nan»e in dePloegentijdrit en in de Pyreneeën-
(Vet. pc naar Luchon kostbare tijd2ech( peelde- »Gedane zaken nemen
ilimu r geen keer", aldus de Noord--1»»ie türger- »Belang"Jk is dat ik
JWi ns 'n Prima vorm voel. Ik
»lm Soed hersteld van de inspan--4 «gen die ik heb moeten doen."

Idle Ustdaë in AlPe d'Huez beteken-
ileku°0r de Raleighs niet dat ze eens1rit konden uitslapen. Om het
Jt, me van alledag zoveel mogelijk teJhau- laven' hep tussen acht uur en« negen de wekker af. Weliswaar
Jvr er dan n°rmaal, maar toch nog
l(j eS genoeg. Een uur later werden
]^*letsen bovenop de materiaalwa-

Henk Lubberding, Johan Lam-
merts en de Belg Ludo de Keule-
naer hadden de voorkeur gegeven
om Alpe d'Huez nog eens, zoals
daags tevoren, maar wel in rustiger
omstandigheden, te beklimmen.
leder heeft zo zijn eigen opvattin-
gen om een rustdag nuttig door te
brengen.
Vandaag zal de strijd weer in allehe-
vigheid losbarsten. Tussen Bourg
d'Oisans en Morzine liggen 247,5
loodzware kilometers op de nog
overgebleven zesennegentig ren-
ners te wachten. Het belooft een
slagveld te worden. En dan te weten
dat morgen de klimtijdrit van Mor-
zine naar Avoriaz (15 km), vrijdag de
etappe naar Dijon (282 kilometer) en
zaterdag de individuele tijdrit over
50 kilometer nog op de meute liggen
te wachten.

WIEL
V*RHEESEN
'n Ronde
Van Frankrijk

# Rust- en autogramdag op
Alpe d'Huez. Peter Winnen
versleet gisteren ettelijke vilt-
stiften en balpennen.

Oefenvoetbal
Haaksbergen-PSV 0-6
Stevo-Ajax 0-9
Be Quick-Feyenoord 0-9
Terschelling-Cambuur 1-5

Nanninga nog
geen MVV'er

MAASTRICHT - De transfer van
Dick Nanninganaar MVV is op een
laag pitje komen te staan. De on-
derhandelingen tussen manager
Nico Jongen en de ex-Roda JC-spe-
ler vlotten niet erg. „Zoals het er
nu naar uitziet, meld ik mij op 1
augustus bij Seiko in Hong Kong.
Manager Jongen heeft vorige week
contact met mij opgenomen en la-
ten weten dat hij alles in het werk
stelt om mijn eisen in te willigen.
Of hem dat lukt, is nu moeilijk te
zeggen. Maar het wordt wel kort
dag," reageert Nanninga.
Knelpunt bij de besprekingen vor-
men niet de salariseisen van Dick
Nanninga, want daarover hebben
beide partijen een akkoord bereikt.
MVV heeft echter nog geen modus
gevonden om tegemoet te komen
aan de financiële problemen in de
privésfeer, die Nanninga uit de weg
geruimd wil zien.

Fignon
verslindt

'Napoleon'
Van onze verslaggever

ALPE d'HUEZ - Voor de
massa was Laurent Fignon
niet lang geleden nog de
grote onbekende. Vandaag
praat iedereen meer over
Fignon dan over zijn be-
roemde ploeggenoot Ber-
nard Hinault. Allicht,
want als je met nog vijf
koersdagen voor de boeg
als Fransman geletruidra-
ger bent in de Tour de
France, word je door ieder-
een op handen gedragen.

„Na de etappe van woensdag
naar Morzine weten we meer", al-
dus Fignon. „Ik blijf mezelf als
grootste kanshebber op de eind-
zege zien. Alleen Delgado, Win-
nen en Van Impe tel ik nog tot de
concurrenten. De anderen niet
meer. Ook Kelly niet. Hij komt in
het hooggebergte tekort".

„Peter Winnen heeft gezegd dat
je hem met je sterke rijden ver-
rast hebt en dat jeeen gevaarlij-
ke klant bent", kreeg Fignon tij-
dens de rustdag te horen. Hij
lachte en zei: „Dan heeft Winnen
het goed gezien".

Fignon heeft, voordat hij zich he-
lemaal aan de wielersport wijd-
de, enige tijd gestudeerd voor
dierenarts. „Ik was toen ama-
teur", zegt hij. „Het koersen fas-
cineerde me en bovendien vond
ik de studie, na de middelbare
school, net iets te zwaar. Daarom
heb ik de plannen om ooit als
dierenarts de kost te verdienen
laten varen. Wel heb ik nog een
hobby die toch met vee te maken
heeft. Het opzetten van dieren is.
een bezigheid waaraan ik veel
plezier beleef. Behalve prof ben
ik dus ook preparateur. Eén
beest wordt niet opgezet: de das.

Waarom niet? Hinauit noemt
men in Frankrijk 'De Das. Van-
daar".

Hinault heeft inmiddels tele-
fonisch contact gehadmet zijn
jonge en succesvolle ploeg-
makker. „Proficiat en een
pluimpje tevens voor de ploeg
zei hij", aldus Fignon. „Tot
zondag in Parijs, voegde hij er
nog aan toe. En in het geel,
uiteraard".

Een andere hobby van Lau-
rent Fignon is geschiedenis.

„Boeken over de historie ver-
slind ik", aldus de geletrui-
drager. „Weet je wat ik het
liefst lees? Boeken over het le-
ven van Napoleon."

Rob Ehlen
naar EHC

HOENSBROEK - Rob Ehlen van
Roda JC heeft overschrijving aan-
gevraagd naar EHC en zich aange-
meld als lid van de Hoensbroekse
club. Rob Ehlen volgt sinds giste-
ren de training bij EHC.

PSV biedt
miljoen voor
Zweed Hysen

Van onze sportredactie
EINDHOVEN - PSV heeft Gote-
borg een miljoen gulden geboden
voor de Zweedse international
Glen Hysen. De Eindhovense club
zal, als de transfer doorgaat, pas na
afloop van de Zweedse competitie
(in november) over de libero kun-
nen beschikken. PSV stelt Hysen
een jaarsalaris van een half mil-
joen plus een baan bij Philips in
het vooruitzicht. Hysen heeft eer-
der contacten gehad met Werder
Bremen, maar die onderhandelin-
gen ketsten af.

KNWU op de
bres voor
Zoetemelk

ALPE D'HUEZ — Het hoofdbe-
stuur van de Koninklijke Neder-
landseWielren Unie voert actieom
de straf, die Joop Zoetemelk kreeg
voor overtreding van het dopin-
greglement, voorlopig op te schor-
ten. Namens de unie diende voor-
zitter Hylkema dat verzoek in bij
Luis Puig Esteve, de Spaanse voor-
zitter van de internationalefedera-
tie (UCI).

De KNWU is vanaf het begin van
mening geweest dat Zoetemelk
werd veroordeeld op te vage gron-
den, omdat bij het tegenonderzoek
in een Parijs laboratorium niet dui-
delijk aangetoond kon worden om
welk middel van de verboden hor-
moonpreparaten het ging. Volgens
bondsarts Lon Schattenberg was
het een afbraakprodukt. Op die
grond van onzekerheid wil de
KNWU dat de dopingzaak-Zoete-
melk geseponeerd wordt tot er over
deze problematiek in het algemeen
gesproken is tijdens het jaarcongres
bij de wereldkampioenschappen in
augustus, waar de afgevaardigden
van alle wielerlanden elkaar treffen.
Voor die bijeenkomst heeft de
KNWU inmiddels als agendapunt
„de dopingcontroles" opgevoerd.

Tour vandaag

Vier zware bergen komen de cou-
reurs vandaag tegen: de Glandon,
de Madeleine, de Colombière en de
Joux-Plane. De afdaling eindigt in
Morzine.

TV en radio
TV: Nederland 2 en BRT, 16.10-
-17.20 uur rechtstreeks verslag van
de laatste kilometers. Nederland 2,
18.15-18.40 uur samenvatting. Ne-
derland 2, 22.45-23.00 uur filmver-
slag.
Radio: Hilversum 1, vanaf 14.03 uur
Radio Tour.
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_mn mfm\tmmC confiture, \\^s^^eP^s^/7cyes/ \ ~/\/£U WêK^Wmm pot4sogram,aardbeien,kersen, e
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n ' ■ \J_ _i____^____r______r______r abrikozen of ananas Tb» i " ■—— . __-^-*^.4A 4 «I* *Wat dit land nodig heeft is een brutalekruidenier 4.

Brunssum Heugerstraathoek Rumpenerstraat, Elsloo, Stationsstraat 110.Heer-Maastricht. Burg. Cortenstraat 8, Heerlen, Winkelcentrum Het Loon. Helden-Parmingen. Kerkstraat 42. Hoensbroek, Akerstraat 282-286.
Kerkrade, Hoofdstraat 91, Roermond, Wilhelminaplein 10. Schaesberg, Hoofdstraat 35, Vaals, Sneeuwberglaan 20, Venlo. Noord Buitensingel 9-11. Weert, Dries 10.
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Hele kilo Hele kilo

Vers mager spek 3,98 Verse varkenslever 3,98
Braadworst 5,98 Grillworst 5,98
Rundervinken estuks 7,98 Kuikenborst 7,98
Konijnebout 9,98 Runderpoulet 9,98
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Het adres voor gebruikte
AUTO-ONDERDELEN.
Alle typen. Verboom BV,
Leemkampsweg 2, Pale-
mig, Hrl. Tel. 045-720654.
Te k. i.z.g.st. OPEL Re-
kord Berlina bouwjaar
1979, 58.000 km; Opel As-
cona 1600 bouwjaar 1978;Polonez 1500 bouwjaar
1980; Skoda 105 L bouw-
jaar 1978. Autobedrijf L.
Collo. Handelsweg 9, Sus-
teren, tel. 04499-3030.
VW PERS.BUS geel kent.
in zeer goede staat, bwj.
1974, alle keuringen toege-
staan, eventueel inruil
luxe auto mogelijk, tot
17.00 uur, Buscnkensweg
34, Heerlen, Heksenberg
045-218573.

Weg.omst. te koop BMW
315 type '82, slechts 28.000
km gelopen ’ 14750,-.
Sponserf 80, Heerlen.
PORSCHE 911 Targa, 2e
mnd. '79, van le eig., scha-
devrij, in uitm. toestand,
vr.pr. ’ 39.000,-. Alleen se-
rieuze gegad. te bevr.
Autocentrum Kerkrade,
Kerkradersteenweg 69,
Kerkrade.
Gebr. ONDERDELEN v.
Alfa, BMW, Opel, Ford
enz. Haefland 20 Bruns-
sum (ind.terr.) 045-254482.
Gevr. auto's m. schade va.
'75.
BUICK Regal '78 f 6750,-:
R 5'76 / 2250,-; Volvo 66
'76 ’2250,-; Kadett '75
LPG ’2750,-; Datsun 260
Z ’6500,-. mr. mog. 045-
-2Ü071.

Wij betalen 50 a 200 gld.
voor uw oude auto. Bel
045-751399. Gratis afhalen.
AUTO'S te koop gevr. bwj.
'74 t/m '80, tel. 04405-1994.
De Limb. ACCUCENTRA-
LE 8.V.. Grasbroekerweg
67, Heerlen t.o. VSL-gara-
ge, 045-724700. Motoron-
derdelen, uitlaten, ace,
trekhaken r.b.s., koppelin-
gen^
RADIATEUREN rep. en
nw. Limb. Accu Centrale
8.V., Grasbroekerweg 67,
Heerlen.

1 : 1"Rob van Ham auto's _
lDe Koumen 7, Hoeil
broek, tel. 045-222455 bieflmet gar. te koop aan: TA*l

'BOTTagoraSX'Bl:TalbJ- Solara GL '80; Talbot 151
GLS '80, Simca 1308 CM

i '77 en '78; Horizon GW
'79; Horizon 1.3 GL'7B; 9
troën GSA Club '81; <4. troén GS spec. '75; Mazfl■ 616 coupé 577; Samba jj
LS'B2; Peugeot 305 SR J[ Peugeot 104 GL '79; Pc?. geot 104 '75, diverse goe?

' kope auto's, donderdag
koopavond. J

Geen geloop naar de sloop !
Voor al uw plaatwerk, immitatie, overzet en origine 6 j

Geevers-Nuth
Tel. 045-244242. \
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WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG
20 juli | | 21 juli | 1 22 juli | | 23 juli | | 24 juli

Telkens van 15-18 uur
Leder salon 2+3-zits Young Int. v. ’ 6500- voor ’ 2500,—
Massief eik. van ’ 4100-voor f 2500,—
Gren. slaapkamersv. ’ 1800-voor ’ 500,—
Eiken wandk. v. ’ 2895-voor ’ 1500,—
Mass. bankstel v. ’ 1895-voor f 895,—

Verder matrassen, dekens, spreien,
schemerlampen, kastjes, keukens, restanten hout,

deuren, plafondbalkjes enz.

_mumwmTmmmJ^mmJJmmmm^l^Wmnmm*_m

____■«_■_■_■■__■_■■«■■■■ Te k. gevr. SLOOPAU- Te k. autom. DAF 66 de
WJ? ____ TOS. Wij doen ook div. Luxe. wit. nwe. uitl, rem-
■■■■■^^^^^^ auto rep. M. v.d. Ven. Zwa- cil. enz 100% in orde,
Te k. VW SCIROCCO '77 luwstr. 10, Heerlen, tel. f 1075. Markt 6/, H broek,
autom. Tel. 045-252579. 045-214929. tel. 04.-219941.

I I
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Hans Eijkenbroek: „Vruchten plukken van werk van Piet de Visser”

Roda's nieuwe man
in gespreid bedie

door fred sochacki
KERKRADE - Over werk heeft Roda JC's nieuwe man, Hans
Eijkenbroek, niet te klagen. Naast zijn bezigheden om de se-
Jectiegroep op competitiepeil te brengen, stopte gistermid-
jjag-tussen de gebruikelijke twee trainingen door-de ver-
huiswagen uit Noord-Holland voor zijn nieuwe woning in de
*an de Weijerstraat. „Het gebruikelijke sjouw- en verbouw-
Werk," legde Hans Eijkenbroek zich neer bij de directe ge-
volgen van zijn switch naar het zuiden. Veel meer zorgen

de ex-international de blessures.van spits Guthrie
ei» middenvelder Marijnissen met het oog op de oefenwed-
strijd vanavond tegen KV Mechelen.

I", ans Zuidersma moet dan maarls zogenaamdehangende spits fun-
deren, met Hofman op rechts en

I eriksen op links," loste de Roda JC-
-1 }rainer zijn eerste blessureperikelen
InKerkraadse dienst op. „Hans Cre-
l?}er naar de middenlinie en Harrie

"Uein als linkerverdediger. Zo moet;"et kunnen."

Ervaring
Opmerkelijk gemakkelijk heeft de

ierdammer zich ingepast in het■^efpatroon, zoals dat sinds jaar enQag voortkabbelt in en om het
sportpark van Kaalheide. Eijken-
oroek lijkt een man die precies weetwat er gebeuren moet op een plaatswaar tegen een bal wordt, geschopt.~yn staat van dienst als internatio-nal en zijn ruim vierhonderd eredi-visiewedstrijden bij Sparta staanaaar garant voor. Een staat van<nenst die hij als hooftrainer nog zalmoeten opbouwen.

>>hi mijn eerste jaar als trainer hebk veel ervaring opgedaan. Erva-
'ng met jonge voetballers. De ve-ntten waren vertrokken en ik■noest een nieuwe groep opbou-wen. Zes jonge spelersen de gerou-
leerde krachten die AZ nog be-*at, Hovenkamp, Arntz en Tol, wa-en veelvuldig geblesseerd of ge-
schorst. AZ'67 heeft in de afgelo-pen competitie redelijk meege-
draaid, al was het bereiken van deuccessen van vroegere jaren geen«aalbare kaart. Dat heeft het be-luur mij ook nimmer verweten.
5;r is nooit disharmonie geweest.1K heb tenminste nooit iets ge-"tterkt in die richting. Ook de»Witch naar Roda JC heeft met der-gelijke zaken niets te maken. Ma-nager Coerver belde mij op omdat

de Visser wegging uit Kerkra-"e en ik had welzin in een verande-ring."

Positief
e positieve kanten van die veran-Qering kan Hans Eijkenbroek reeds

°P voorhand aanstippen. „Met een
«lanager als Coerver en full-time as-sistent Gêne Gerards werkje in eeneam dat weet wat er te doen is op
voetbalgebied. Daarnaast vind ik
elangrijk dat de spelersgroep na-genoeg dezelfde is als verleden sei-
°en. Ik kan als het ware de vruch-en van het werkvan Piet de Visser

Pakken. Vanuit die positie ga ik
erken aan een resultaat dat in

Principe beter moet kunnen zijnan dat van verleden jaar. Maar met
oorspellingen moet je voorzichtig

p)n, want je kunt jezelf makkelijk
tegenkomen".

"Schoon de selectiegroep qua be-
zetting amper veranderd is (Guth-
.'e voor Raeven) komen de accen-n wel degelijk anders te liggen.
uthrie is een speler die het van

LJn kracht en de kopduels moetebben, terwijl Roger Raeven het
efst de bal over de grond ontving.et spel van Raeven paste beter in

"et countervoetbal dat Roda JCerleden seizoen herhaaldelijk
""ccesvol opvoerde.

„Chris Guthrie is een
p an die voor spektakel gaat zorgen.n spektakel wil de toeschouwer
het 1' *k geef toe °*at er aanvaUend
®t een en ander nog niet klopt,aar daarvoor is deze oefenperiode

gehikt. Guthrie heeft in Eriksen
le °/man twee goede buitenspe-
t r?; die in staat moeten zijn de spits
t: jannen bereiken. Dat heeft zijnLlJd nodig."

Achterhoede
Sn de achterhoede? „Jos Smits is

voortreffelijk doelman. Degens
i Calderwood hebben verledenar reeds bewezen een goed een-

traal verdedigingsduo te zijn. Eugè-
ne Hanssen is een goede breker en
Hans Cremer heeft opbouwend goe-
de kwaliteiten, zij het dat hij in het
rechtstreeks duel harder moet wor-
den. De middenlinie met Van de
Ven, Marij nissen en Van Geel is
zonder meer sterk."

En Leo Ehlen? „Leo Ehlen is een
van de achttien contractspelers,"
zegt Hans Eijkenbroek. „Hij is, ge-
loof ik, momenteel nog in de ziek-
tewet. Als dat voorbij is en hij zou
weer bij de groep komen, zal hij
eerst zijn conditionele achter-
stand, die hij ongetwijfeld zal heb-
ben, moeten inhalen. Meer kan ik
daarover niet zeggen. Wat er ge-
beurd is met betrekking tot Leo
Ehlen, was vóór mijn tijd." " Even de handen uit de mouwen steken. De Eijkenbroeks, Henna en Hans, richten hun Kerk-

raadse StUlp in. FOTO: THEO GIJZEN

Lotto

2 HAAG - Prijzen lotto 28; eerste prijs:
Van aars' die ieder bruto' 203.074,30 ont-
to f^7?' tweede prijs; 2 winnaars, ieder bru-

’ 0,3 5-000; derde prijs: 169 winnaars, ieder

’ 04 ,'n' V'erde prijs: 6.575 winnaars, ieder

’ 5 U.O; vÜfde prijs: 94.110 winnaars, ieder
Soeri uitslaë van cijferspel 28 is: 6 cijfers
r_a " geen winnaar; 5 cijfers goed: 1 win-
gopri bruto f 10.000 ontvangt; 4 cijfers
gQPH 17 winnaars. ieder ’ 1000; 3 cijfers
gusH i

155 winnaars, ieder ’ 100; 2 cijfersca: 1680 winnaars, ieder ’ 10.

SIMMERN- De Oostduitser Falk
Boden won de zevende etappe van
de Ronde van Rijnland-Palts. Bert
Wekema eindigde als vierde, op 32
seconden. In het algemeen klasse-
ment (geen Nederlanders bij de eer-
ste tien) behield de Tsjech Jurco de
leiding.

Organisatie werkt met budget van 65.000 gulden

Tourcracks in Elsloo
Van onze medewerker

ELSLOO - De zesde profwie-
lerronde van Elsloo, die
maandagavond 25 juli verre-
den wordt (20.15 uur), belooft
dit jaar een heel spektakel te
worden. Voor het eerst koer-
sen de coureurs daags na de
finish van de Tour de France
door de straten van Elsloo. De
stichting Profwielerpromo-
tion, organisator van het
profcriterium, heeft kosten
nog moeite gespaard om tal
van vedetten aan de start te
krijgen.

Daarvoor is een budget van ruim
65.000 gulden beschikbaar.Renners
als Joop Zoetemelk, Johan van der
Velde, Theo de Rooy, Gerard Veld-
scholten, Pierre Bazzo, Daniël Wil-
lems en Ad Wijnands zijn van de
partij. Mede-organisator Leo de
Klein bezocht Alpe d'Huez om nog
enkele buitenlandse renners te
strikken. Zijn aandacht was vooral
gericht op de Spanjaarden Arroyo
en Delgado, alsmede de Brit Millar,
en Jacques Bossis en Dominique
Garde uit Frankrijk.

„Het is jammer dat Peter Winnen
niet in Elsloo in actie komt," aldus
Huub Engelen van stichting Prof-
wielerpromotion.. „Hij prefereer-
de om in de Ronde van Boxmeer
van start te gaan, omdat hij dieziet
als een 'thuiswedstrijd. Er wafen
aanvankelijk overigens enkele
kleine problemen gerezen met de
organisatoren van Boxmeer, die
hun ronde telkens de dag na de
Tour houden. Wij daarentegen
claimden telkens de laatste maan-
dag van juli. Gelukkig zijn we tot
een overeenstemming gekomen en
dat hield in dat we om beurten een
renner mochten kiezen."

Diverse bekende renners staan ga-
rant voor een boeiende avond.
Naast de reeds genoemde cracks
zijn ook Ludo Peeters, Ludo de
Keulenaar, Adrie van Houwelingen,
Adrie van der Poel, Pollentier,
Frank Hoste, Frits Pirard en Stefan
Rooks aan een contract gebonden.
In totaal geven veertig profs acte de
présence.

De Ronde van Elsloo belooft een
kassucces te worden. „Als we vier-
duizend toeschouwers trekken,
zijn we uit de kosten," meent Huub
Engelen. „De verwachtingen zijn
echter dat er zon vijfentwintig- tot
dertigduizend wielerfans op afko-
men."

Het parcours is vrij gevarieerd.
Naast een kleine helling achter de
kerk zit er in'het 1.600 meter lange
traject nog een kasseistrook van 400
meter.
Het omlijstend programma ziet er

als volgt uit: 14.30 uur junioren (40
km); 15.45 uur liefhebbers (40 km);
17.00 uur amateurs (80 km); 19.00
uur stratenloop; 20.15 uur start pro-
fessionals (100 km).

Start en finish zijn in de Juliana-
straat. De entreeprijs bedraagt
tien gulden (inclusief programma).
De jeugd tot 14 jaar kan de wed-
strijden gratis bijwonen.

" Ontbijt op de rustdag in Alpe d'Huez. De Spaanse klimtroe-
ven Pedro Delgado (links) en Angel Arroyo zuigen hun jus d'o-
range op. Leo deKlein probeerde gisteren het tweetaai te strik-
ken voor de Ronde van Elsloo.

SOLLEVELD
KOPSTUK
IN NUTH
Van onze medewerker

NUTH - De amateurwielerronde
van Nuth geniet dit jaar meer be-
langstelling dan ooit. Het aantal
inschrijvingen voor de diverse ca-
tegorieën overtrof ruim het maxi-
maal te vergeven startbewijzen.
De wielersportclub De Sprinter uit
Nuth mag zich dan ook verheugen
in een uiterst sterk deelnemers-
veld, waarin nationaal kampioen
Gerrit Solleveld ongetwijfeld als
de grote trekpleister fungeert.

Renners die op het sterk gevarieer-
de parcours (met een stuk vals plat,
een klim en een lichte afdaling) ook
uit de voeten kunnen, zijn Math
Dohmen (winnaar van vorig jaar),
Leon Nevels, Peter Geerkens, Peter
Schroen, Wim Jennen en Peter Ha-
rings. Ook Co van Dijk, Theo Muis
en Geert Schipper, een van de vier
wereldkampioenen ploegentijdrit,
zijn niet kansloos, evenmin als de
plaatselijke favoriet Henk Zautzen.

De 105 amateurs gaan om 16.00 uur
van start in de Slagboomweg in
Nuth voor een rit over 100 kilome-
ter.

Om 13.00 uur klinkt het startschot
voor de nieuwelingen (40 km), waar-
na de junioren met als kanshebbers
Nuy uit Heerlen en Robben uit Ba-
kel om 14.15 uur vertrekken. Zij
hebben zestig kilometer voor de
boeg.

Vierdaagse
'loopt' goed

NIJMEGEN - De eerste dag van
de Vierdaagse van Nijmegen
kende telde 342 uitvallers en
niet gestarte deelnemers. Dat is
een normaal gemiddelde in ver-
gelijking met de voorgaande ja-
ren. Hierdoor blijft wel nog een
recordaantal wandelaars in de
race. Er waren 22.783 dapperen
gestart. Een nieuwe mijlpaal
voor het wandelfestijn is ook

het aantal van 32 nationalitei-
ten, waaronder de debutanten
Haiti en Singapore.
Marsleider Van Dongen was
zeer gelukkig met het ideale
wandelweer. Temperaturen die
vorige week heersten, zouden
tot aanpassing van de loopom-
standigheden genoodzaakt
hebben. Toch besloten veel
wandelaars op het laatste mo-
ment voor een diploma te gaan
lopen. Dat wil zeggen dat men
niet de reglementaire afstand
aflegt en dus geen medaille
krijgt. Naar verwachting zijn er
bij deze 67e vierdaagse onge-
veer 1200 diplomalopers tegen
ruim 900 vorig jaar.

Centrum Boys-
Fortuna 0-5

Van onze medewerker
SITTARD- Centrum Boys, de club
uit het Sittardse woonwagen-
kamp, promoveerde onlangs naar
de eerste klasse van de Afdeling
Limburg. Dat werd gisteravond
nog eens gevierd met een wed-
strijd tegen Fortuna Sittard, dat
met 5-0 won.

De jongens van Sjeng Mager wilden
per se een goed resultaat boeken.
Ook al verscheen Frans Körver met
een elftal van de tweede garnituur
(van de basisspelers traden alleen
Chris Dekker en René Maessen
aan), het blééf een 'ereduel'. Met po-
sitief spel wisten de Boys voor de
pauze de schade te beperken: Roger
Reijners scoorde op gelukkige wijze
0-1. Na de rust moesten de Boys
zich, moegestreden, vrijwel con-
stant tot verdedigen beperken. Phi-
lippen, Reijners (strafschop), Van
Well en Lenferink zorgden voor de
0-5 eindstand. Er waren 400 toe-
schouwers.

Tennisdubbels
in Bocholtz

BOCHOLTZ - In het tennistoer-
nooi van TC Bocholtz voor senio-
rendubbels streden448 deelnemers
uit drie landen een week lang om
de hoogste eer. Na ruim honderd
uren tennis werden de volgende fi-
nales afgewerkt:

Damesdubbel D 25+: Sijben/Thijs (Nuth)-
Heckmanns/Schaffrath (Bocholtz) 3-6, 6-2,
6-0; herendubbel D 25+: Zegers/Bannier
(Maastricht)-Cremerius.'Schaffrath (Bo-
choltz) 6-3. 6-4; gemengd dubbelD 25+: Ze-
ger/Jacobs (Maastricht)-Peltzer/Masson
(Aken) 7-5, 6-3; herendubbel C: Neuhaus-
/Bulang (Kerkrade)-Brinkman/Kremers
(Schaesberg/Sittard) 3-6, 6-4, 7-6; gemengd
dubbel C: Spellhaeaf inders (Simpelveld-
/Kimbria)-Hermans/Houben (Kerkrade, Els-
loo) 6-1, 6-1.

Chris Guthrie:
enkelblessure

KERKRADE - Chris Guthrie, de
nieuweRoda JC-spits, zal de wed-
strijden tegen KV Mechelen (van-
avond) en Bayer Leverkusen (za-
terdag 19.30 uur) moeten missen
wegens een enkelblessure. Met zijn
geblesseerde gewricht volgde de
Brit de verrichtingen van zijn
ploegmaats tijdens de middagtrai-
ning vanaf de kant. „Ik was bang
dat die enkel was gebroken," aldus
Guthrie. „De röntgenfoto's toon-
den aan dat mijn angst ongegrond
was. Ik zal tot donderdag zeker
niets kunnen doen. Daarna begin
ik weer met een lichte looptrai-
ning." Over het ontstaan van de
blessure zei Guthrie: „Ik kwam na
een kopduel op de zijkant van mijn
voet terecht. Binnen de kortste ke-
ren was mijn enkel flink gezwollen
als gevolg van een fikse bloeduit-
storting."

Op de pedalen
in Geleen

GELEEN - Morgen houdt de TWC
De Ster wielerwedstrijden op de
baan in het Burgemeester Damen-
sportpark in Geleen. Aan de start
(18.00 uur) nieuwelingen, junioren
en amateurs.

Gehring mept
Pecci van baan
HILVERSUM- Victor Pecci uit Pa-
raguay was de eerste geplaatste
speler, die in het Melkhuisje-toer-
nooi om de open Nederlandse ten-
niskampioenschappen in Hilver-
sum werd uitgeschakeld. De als
zesde gerangschikte Pecci verloor
in de eerste ronde met tweemaal
4-6 van de West-Duitser Rolf Geh-
ring, die zich via de kwalificaties
had moeten plaatsen voor het
hoofdtoernooi.
Titelhouder Balazs Taroczy uit Hon-
garije, vierde geplaatst, kende geen
problemen met de Amerikaan Roc-
ky Royer: 6-1, 6-1.

De andere uitslagen: Johnston (Aus)-Smith
(GBr) 3-6, 6-3, 6-0; Higueras (Spa.-P.nner
(WDI) 6-2, 6-3; ChappeU (VS.-Lipton (VS)
6-4, 1-6, 6-2; Smid (Tsj.-Nastase (Roe) 6-4,
6-2; Guenthardt (Zwi)-Derlin (NZ) 6-4. 6-4;
Teltscher (VS)-Ronneberg (Noo) 7-6 (7-3),
6-1; Stadier (Zwi)-Tideman (Zwe) 6-7 (7-0),
a O 7 e:

Trainerskamp
in Sittard

SITTARD - Van 1 t/m 5 augustus
en van 8 t/m 12 augustus worden in
het sportcentrum in Sittard bij-
scholingskampen voor voetbal-
trainers gehouden. Medewerking
aan dit initiatiefvan de 'Stichting
de Voetbaltrainer' verlenen Wiel
Coerver, met zijn opleiding 'tech-
nisch-creatief voetballer' en Frans
Körver plus enkele spelers van
Fortuna Sittard. De kampen zijn
bedoeld om het jeugdvoetbal in
Nederland op een hoger niveau te
brengen.

Luikse ronde
blijft 'Nederlands'
LUIK - De derde etappe van de
amateurronde van Luik werd ge-
wonnen door de Belg Boden, die de
142km aflegde in 3.24.12. Beste Ne-
derlander was Peter Schroen met
een vierde plaats in dezelfde tijd
als de winnaar.Timister werd vijf-
de. De Nederlander Amsens is de
nieuwe leider in het algemeen
klassement. Peter Schroen ver-
grootte zijn voorsprong 'in het
bergklassement.

Wimpie de PISAng
" Het kan niet missen: iedere bezoeker van Pisa gaat on-
herroepelijk op défoto voor de beroemde scheve toren. Gis-
teren was Wimpie Kieft de pisang. Vervolgens meldde de
goalgetter van Ajax zich present op de eerste training van
zijn nieuwe club.

ONDERDELENBANK
Schinnen. Tel. 04493-2715.
Te k. nieuwe Mullië kiep-
wagen, 7 tons, tegen een
speciale prijs. Tevens ge-
bruikte 6 tons kieper, 3-zij-
dig kiepend, i.st.v.nw. Ge-
legenheidskoop: Amazone
pneumatische kunstmest-
strooier JET 801 (800 Itr.
inhoud). Mech. bedroiif L.
Collé Handelsweg 9, Sus-
teren. Tel. 04490-3030.
Vert. H. Huynen, Eijsden,
tel. 04409-2976.
CULTIVATOR, beitels,
ganzevoeten, ploegscha-
ren, enz. Frissen bv, tel.
04406-40338.
Kuxmann 1- en 2-rijige
AARDAPPELVOOR-
RAADROOIERS elk type
uit voorraad leverbaar.
Collé, Nusterweg 90, Sit-
tard, tel. 04490-19980.
Vert. L. Herts, Bom, tei.
04498-52418, Fr. Dassen,
Gronsveld, tel. 04408-
-1516.
Te huur WEILAND ± 5
are. Inl. tel. 045-215647.

WEGGEVLOGEN 16/7
blauwe parkiet t.b.t.b.
Theunissen, lepenstr. 40,
Brunssum, tel. 270551 .

Weggelopen Schutters- rveld Brunssum POINTER j
13 mnd. zw/wit geschim- \meld, gr. zw. vlek op rug. ]
Ter bez. of tips ’ 100- be- jloning. Haafheidestr. 6, I
Brunssum. |
■■■ÜPPViffV

Erkende RIJSCHOOL Th. £
Schut, Ringoven 62, ]
6372 DB Schaesberg, tel. j
045-322834. De eerste 5 les- I
sen a ’ 25.-. ]
i

mi

Koopie YAMAHA RD 50 -bwj. 80 met verz. + helm ]
’625- Tenelenweg 37 iVoerendaal. i
Yamaha CROSSMOTOR, '250 cc, vele extra's, (

’ 1200,-. 045-418598. "Tek. KREIDLER RMC m. :
schijfrem. en sterw.
i.z.g.st. bj. '79, Keizerstr. '12, Brunssum. !
Te k. MAXI PUCH 1 jr.:oud pr. ’ 775-, Nieuwen-
hagerheidestr. 77, Übach
o. Worms.
Te k. ZÜNDAPP KS 50 in
g.st. tel. 045-451686.
Daytona shop, nieuw en
gebr. ONDERDELEN
krukas, rivisie. gebr.
bromfietsen, o.a. Zün-
dapp, Kreidler, Yamaha.
Maasstr. 3, Beersdal-Heer-
len.

re k. SUZUKI 50 ER bj.
1981. ’ 1100.-, Penders-
koolhofweg 8, Craubeek-
Klimmen. tel. 04405-2382.

Wegens beëindiging van
adderhandel Lohmann,
/erkopen wij ALU-3CHUIFLADDERS. Nu
10 meter van ’ 445- voorf 289,-. Tevens andere
engtes leverbaar, met
DIN-norm, 3 jaar garantie.
Wij komen vrijblijvend bij
u langs. Interal ladders
BV tel. 04490-16064, Sit-tard.
REPARATIES van alle
merken k.t.v.'s en video-
recorders., Erkende Phi-
lips-service. Vooraf prijs-
opgave. Aben Honigman-
straat 55, Heerlen, tel. 045-
-716830.
1000 BALLPOINTS m.
clip, mcl. tekst ’ 140. Div.
rel.gesch. 03474-1325. Ook
's av.
De snelste DOZEN van
Nederland. Afgehaald. Be-
zorgd. Elke maat. Elke
Eortie. Elke prijs. Bij Hol-

ox, industrieterrein Koe-weide, Wessem (L.). Bel
04756-2775.
REPARATIES van alle
merken wasautomaten,
wasdrogers, vaatwasma-
chines, koelkasten en
diepvriezers. Paumen T.D.
045-253782.

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers. Streeperstr. 29,
Schaesberg. tel. 045-
-315921.
TV-reparatie zonder voor-
rijkosten. Z.-Limb. TV-
SERVICE. Tel. 045-314122.
AUTOTELEFOONS, be-
reik tot 60 km, ook in kof-
fer. Tel. 045-224105.
TELEFOONBEANT-
WOORDERS. v.a. ’ 198.-
-ex. BTW. Tel. 045-215969.
Elke zaterdag en zondag
vrije markt Geulhal VAL-
KENBURG. Gezellig zoe-
ken, kijken en praten. Of
meedoen: ook ü kunt een
kraam huren. Kijk eens op
uw zolder of in uw schuur.
Er is vast iets bij waar u
een ander een plezier mee
kunt doen en war u zelf
iets aan kunt verdienen...
Staangeld ’ 35- per dag
voor een hele kraam. InL
tel. 04406-15600.
AARDBEIEN zelf pluk-
ken ’ 1,25 p.kg. Overlot-
broékerweg 63, Ten Es-
scherp
Dank aan de H. ANTO-
NIUS voor verkregen
gunst. M. F.
ANTIEK, kasten. eet-
hoeken. kleingoed en div.
Einderstr. 40. Kerkrade.
Te k. oude PIANO (100 jr.).
Adam Wesel. Gravenstr.
82. Kerkrade-W.
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BDewitte vierkante tafel meet ... t ■■-■'■'-^ S3| hIT-.- —110 x 110 cm en hoort er helemaal bij '^J^J^J - ■^"""

Prachtige eiken wandkast met massief voorfront, en mooie afwer- "S*^..- "'--.^Z^E^"^ I %M\J\M j
king. Veel praktische bergruimte en is 200 cm breed _#% #■ __{_

___ . Comfortabele fauteuil met fraai gelijnd Extra. /w.fre uitvoering in

-^s^_a^fe:yH I 1 onderstel in blank of wit gelakt. Be- massie.f e'ken _3 tuitjes nu
in i hKii.i k kleed met 'n solide stof, in de kleuren voor slechts §50 __
v\nn -**,

naturel, co9nacofzwat qqq ■u^*
WAARBORG _<s_C"~^7^^^~T__^

Nergens koopt u zon mooie eiken slaapkamer, geheel kompleet: ledikant, 140 x 200 cm, met 2 "^U t^^^^^^ÊkWlL^^SMmÊË WSÊÊÊBÈ
nachtkastjes plus spiegel voor maar _m__m__mm tflivmi ffißlffl

%/WW»^ QQC 500,- Voordeel. # *~ "sMwÊBijpassende schuifdeurkast met massief eiken deuren 3-deurs v """"" Eiken bankstel in luxe vormgeving. De zit is geweldig door gebruik van koudschuim. Voorge- mlih'im■ vormde zware rug- en zitkussens en bekleed met 'n prima stof. _m_Am__mM "«slfP'lf
■ÏJÏfbf —

Bijpassende salontafel 130 x65 cm. Massief eiken met tegeiblad _*\__
jijjjL . . iSJö,—

I I tik

WLf|^'rTT^Illliïf___H ________? __B **"^'*l- flaiim».,-—.

■V-S—■) j'! lt A *J" i-'l^ - iti. ibbL w~' \ m BBbT '""*" """*#'au-i— p'jffl!lililHlMlw1"! -ff_______\

Deze geweldige wandkombinatie van 300 cm breedte, in wit, met veel berg- „ . , . , .. „. n_
__~_______.. _.*^__i ;,- k___-i__._^ .«__.« ♦__.__!.__. . ;„i "„ -. *,__.._____, . Geheel massief eiken secretaire, beha - De chroom armstoel is bekleed met eersteklas tuigleer in zwart wit ofruimte en extra disco-deel en boekenplank. Nu slechts^* __fl___%_P" u. hm;„ „„,. „.,,_. ___^ m»- ——K 'M yiKJ |L% ve achterzijde, brengen wij voor bruin per stuk slechts '■'^■^m1Wb'" 795, - ZZ9'~ 795 _

m De ronde travertin tafel m mw^éw m

jj^ Deze leuke poef in echt C*^?ïs*£ï. \ f^l RUIME: "M|| gjglg^^gf #V leer, in diverse kleuren, \ %*ll.»«\*^»»»T' \ I"J PARKEER -
l #/ diam. 50 cm. mag uzo \ \mx&* UB GELEGENHEID

r/^^ÊFM lniiiimr^--iiin i. v / maar meenemen voor \ \V*"
_____^f"f__S_l_gS__.^ __/! ___^ Wm———m\

loderne ruime zithoek, zó ontworpen dat het qua vormgeving en uitvoering nog jaren past *\g\g\g\ ■■■fe Wmmm ■■■" Mk _WÊ\ _WmmÈ\ B^. ■ "■■%
Uw interieur. Bekleed met een hoogwaardig rundieder, en door en door aniline geverfd. 4^f — ____M I *■■■ _____¥ ____^___rl _T^____. I

sverbaar in diverse kleuren. ' Hoekcombinatie 2 en 3-zits met hoekelement WWWW’ B____M___ ____^^% I II I __■_■___#
ok leverbaar in 3 2 zits kombinatie 3383,— als los 2 zitterlsoo, — Maasnielderweg 33 Tel. 04750 16141 Roermond-Maasniel Nabij Philips

KLEUREN-TV'U
VIDEO I

HI-FI STEREO i
VAN UDEïI

Hoofdstraat 12 _■
Hoensbroek

Tel. 045-212655
* gespreide betaling mog*

1 jor
Bij vonnis van de Ai 7"
dissementsrechtbank Itc
Maastricht d.d. 14 juli «___
is in staat van faillisseJ -—verklaard: de besl
vennootschap met bet
te aansprakelijkheid 1ners Totale Kantoe
richting 8.V., gev<
Heerlen, Gringelsüaai
met benoeming vanj
edelachtbare vrouweß
G.M.C.J. GemmekJl
Delft tot rechter-comll
saris en met aanvan ondergetekende
curator. Mr. H..Ch. Jmann, advocaat en pr
reur, Ruys de Bee
broucklaan 38-40. 6
Heerlen.

VOORLOPIG SURSÉ [
CE VAN BETALIN1 V.

Bij de arrondissem*-
rechtbank te Maastncl 'eu
door: Jozef Maria Wil ar,
Starmans, wonende jrj,
Brunssum. Wieënweg etcingediend een verz' )p ,
schrift tot her.bckoi/i'
van surséance van b,- 'ling. Bij beschikking ,n
gemelde rechtbank v3Ta
juli 1983. is aan bovenal
noemde verzoeker vot 6
pig surséance van bèta ;QTiverleend. Tot bewindv eTider in de hierboven IQQnoemde voorlopig u
séance van betaling is,
noemd mr. I.C.P.Th.M-
kers, advocaat en pf< "t
reur te Heerlen, Corio Irrj
lumstraat 5 en tot reef »e«
commissaris is beno* ie,
mr. G.M.C.J. Gerr.m* i^van Delft lid deze:
bank. .„
Tevens is bepaald. <_ B
bekende schuldeisers: rtei
len worden opgerotf pn
om in persoon of b
lelijke gemachtij:
donderdag 27 oktober 1 .Q]
des voormiddags om iQ|
uur, te verschijnen ,erRaadkamer van buvof
noemde rechtbank. ''u
einde op het verz* ,er
schrift te worden geho* ja
alvorens beslist zal <in
den omtrent het defin1-cc
verlenen van de gevraa }Q.
surséance.
Beveelt tevens, dat %-schuldenaaren de bew",voerder eveneens z.u .
worden opgeroepen ol* *'verschijnen op tijd. «t
plaats voormeld tenel ir.
naar aanleiding van <vc
verzoekschrift te wof _^,
gehoord.
Bii voormeld verz' (

,
schrift is geen ontwerp p.koord gevoegd. Procu' ."'
van verzoeker is j ,l:
J.P.J.M. Föllings. ad 25
caat en procureur te H1Ce
len, Schinkelstraat
Maastricht, 18 juli 1
De griffier van de re* ie
bank vnd.
J.H.Keulers wnd. J-n
Bij vonnis van de arroDJ i^sementsrechtbank ~ -,
Maastricht d.d. 14 juli 1 T

is in staat van faillisscrtiL
verklaard J.A.L. Bei.. ■chitect, gevestigd aavT
Kerkstraat no. 54a I
Broeksittard, wonend/s]/
Broeksittard aan de Ëisl
howerstraat no. 664 V
benoeming van I
G.M.C.J. GemmekfJDelft tot Rechter-Cornil
saris en van ondergrteKli
de tot curator. (.
Mr. H.H.B. Lamers.
advocaat en procureur.!!
Alex. Battalaan 40, \,
6221 CE Maastricht.—^_jl\

Te k. VW PASSA'i
1600 '77, 5-drs., aut*? .
i.z.g.st. f 3:350.
47737.
Wegens omsth. te k. FOM
1600 GL met lpg, goud^P
tall. Zeer mooi. type 1

’ 4.350. 04498-5474_: i
GEVRAAGD auto's; J|
met schade. Conta
Tel. 04495-5060. _>
Te k. VW PASSAT ï\ i
L. Werkl. v. binnen en^ l
ten als nieuw. Nw.-ba'ICI
uitl., radio/cass. Ku*"JV’ 1.350. 045-318010. Jl
Te k. VOLVO 244 DL'M
schuifdak. bj. '76, in z-ffl
f4.500. Hoogstr. 126, $1.
wenhagen, J"
RENAULT 14 TL

’ 2950- VW Golf i 1
’ 3500- Toyota Cai
f 2800- Toyota CoroU* ?

’ 1900- Toyota 2000 3Jmaat '75 ’lB5O,-
Civic '74 3-drs. autoril
’2900- Fiat 131 1600 j
'78 ’3600- Fiat 127 J
’2200- Taunus 2000 J'76 met gas /'4500
Escort 1100 '76 ’ 2900.-3
nault 16 '75 f 2200.
1000 '75 f 950- Citroen]
Pallas '74 ’ 1250- Ni<s|
straat 41 Schaesberg 'de Nieuwstraat link'
grindweg) tel. 3110-
Weg. omst. te k. goed 2
derhouden CHRYSijfI
bi. '77, type 1609 ti
726370.
Te k. DAIHATSU '78 *a
te f 2.500 en Buggv
T. Brandsmastr. 2, M*- 1^
beek. Tel. 045-25281'
Te k. MAZDA 626. i
autom. Inr. schal
mogel. Plakstr. 10. gi^
Tek. VOLVO 343 D}iU
bj. '78, wit, kmst. &>ï\pr. ’ 7500-, 04499-294's
17.00 uur.
Te k. DAF 66 L Ma
(rood), bj. '75. Inr. Br- 1 é
mogel. Oranjesti
Brunssum-Egge. Tel-
-271546. _^A
Te k. MAZDA 616
bj. '75. tel. 04490-2'"
Reigerstr. 39. Sittan
Te k. zeer mooie ft'
323 bj.'77. koopje. =>''25, Sittard.
te k. OPEL Ree
autom. m. trekh. I
vr.pr. ’ 1750-, Dr. SO'
manstr. 8. Brunssurr^frj
Te k. HONDA Ci
eind '77 moet iet
knapt worden. M<!en techn. 100f<
Schaepmanstr. 8. t>'
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